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K R E S B A

J i ř í Karen
ZRCADLO
Když jsem byl dítě,
byl jednou deštivý den,
maminka odešla dolů, do vesnice.
Hodiny na stěně tichounce hrály a v krbu
smolná polena s ohněm si hrála
a duše má byla plná hudby a borové vůně
a stíny hrály si na stěně
a ticho s hudbou kapel hrálo si
a všechny věci a všichni tvorové si hráli,
protože už tehdá byla hravá moje obraznost.
Pak někdo venku zaťukal...!
Bylo to lehké klepání.
Nejprve jsem obviňoval déšť z uličnictví
(neb jen déšť má zvuk tak vábný a
ručku lehkonohou.)
Myslil jsem na neposlušná kozlátka,
i osud Karkulčin byl mi výstrahou,
a protože maminka byla chudá, už tehdy jsem znal,
že pohádky se vypravují, ale život je nepoddajný.
Já neuvěřil tomu hlasu
a - neotevřel...
Počalo se stmívat.
Stíny se dlouží a den přivírá víčka,
na mne doléhá dech spících tvorů
a květů spících, a listů na větvi spících,
neboť tehdá všechno spalo a já už tehdy slyšel,
jak ticho oddychuje.

Někdo venku zaťukal...!
Bylo to klepání naléhavé, jako by
hlásek prosil o přístřeší.
Ten hlas nesnesl odporu.
Já vzpomněl si na Ahasvera,
na holubici Noemovu,
snad mi nese ratolest.
Já otevřel.
To jste neviděli, jak tichošlápně
kráčel ten neznámý.
Z tohoto ticha kroků sršela hudba.
Rukama zacloním si tvář,
neb to, co spatřil jsem dlaní zacpu si ucho své,
neb to, co jsem uslyšel ale to už hodiny šplhaly se po stěně
a počaly bít všechny minuty ztracené,
všechny hodiny ztracené ve hříchu,
já spatřil tvář věčnosti ve vteřině
a měl jsem pocit nekonečného stáří,
ale to už vítr okno rozrazil a skulinou
drze plazil se hmyz nečistých slov,
pohledů a myšlenek a zrada zvolna
po podlaze šátrala se,
až pískot hmyzu přehlušil hlas hodin,
ale to už počala v porculánové míse
vříti voda a cukřenka vzrůstala
ve zrůdné tváře nesčíslných krádeží
a zrcadlo pohnulo se a v jeho ploše
spatřil jsem smutnou tvář tesknící
nad obrazem ztraceného ráje,

ale to už vykřiklo s řinkotem sklo
a do světnice vedrala se noc
všech lun a hvězd zčernalých sobectvím,
jež u mých nohou padaly jako mrtví ptáci.
Byl to nesmírný hřbitov hlav a tváří,
kterým jsem ukřivdil a kteří nemohou spát
bez rozhřešení odpouštějící lásky mé.
Luna srp vyšla na nebe
a počla žít svým ostřím rzivým
a těla trav a hladiny vod
byly plné nářku. Po hemžení těl!
Sta zvířat padalo podťato srpem
hněvivosti mé a srp plenil sad,
větve lámal a pružná těla jilmů
a úly převracel a roj vyplašený
padal slepě, neboť mráz mé závisti
obsadil všechny tajné stezky.
Listy na hrušni zpráchnivělé počaly se chvít,
na hrušni ze sadu Getseman.
Jak vítr zavanul, černé plody padaly
na sirou zem. V blátě, umazán
kdosi klečel pod hrušní a jak pršely listy
dukáty urážek lily do jeho lebky.
Ucítil jsem bolest a popatřiv v tuto tvář
spatřil jsem, že - neznámý má můj obličej,
můj úsměv plný ironie, i s mou
fantasií jako s míčem si hrál.
Způsob hry i výraz obličeje,
způsob smíchu i mlčení byl můj.
Nebylo pochyby, že jsem to já!

ZÁSAH
Pomni, příteli, pomni, té noci zralé, po klas bílé,
když luna tmu otvírala klíčem na šíp svůj pamatuj, luku přísný, Samostříle,
jak zůstali jsme trčet v prázdnu, v ničem,
jak hmatali jsme po tvaru pomyslném
ve vodách, ve vodách, které nás obstoupily v kruh.
Co minulo, nevrátí se. Na vodách přísně plynem,
ó luno, šípe můj, vzkřikni, zasáhl jsem!
Terč je Bůh!

Ivan Andrenik
ZELENÝ Č T V R T E K
Vine se pro vinu květ jabloňový v trsu
nad prachem silnice, v luně se vykoupav.
Plevely hřmí. Z předvčerejška roztahují dásně
křiklouni, štěkotem čubčím ochraptělí.
Z podzimu viniti jejich hněď, už nebrunátní,
ale tak jako tak hada mám pro ně, na minci tančí mi,
tetce čarodějce za ňadry vypučel.
Krmí se srdcem mým a míchu vyssává mi,
na stromě života si sroubil svoje hnízdo
a odtud uštědřuje zevnitř svoje rány.
Do dřeni zúbytněn, se zadrženým pláčem.
Hořím a svítám tu na lemu západu
pro zašlost moře chvil, jež v písku ztratily svůj příliv.
Placentou prorůst se, z masoví vykloubit
kdoví čím-li, jakýmkoli roztržením morů,
zda snad světlem (známe-li je odkud).
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Zalij, ó konvi dešťů zlatistých, zprahlou tu zemi,
uvnitř i vně na prachu prach hlísty rozhlodanou,
zalij a zúrodni ducha země.
Pastvinu mou, oslic neposlušných plnou,
jež, byť bity pánem, s cesty uhýbají.
Země se hýbe pod mýma nohama,
puká a hlomozí, hrozíc vše pohltit,
ač ještě nepraskla chrámová opona.
V zítřku se budeme ještě víc postit,
země se hýbe. Poruč jen, Pane náš...
Dnes holé oltáře se myjí a biskup myje nohy starcům.
Balzám s olejem se svatým křižmem stává,
jež se mne steklo vždy, svátostí nehodného.
Smrt vytoužena jest a opět zmrtvýchvstání
jak celý život náš, Jeho, jejich.
V křečích budeme skonávat.
Však bolest nový život plodí.
Červánky potí krev. Krev krajiny mé je i krví mojí.
Pijeme víno se žlučí ve víře
I N MEMORIAM COENAE DOMINI.

OBCHÁZEL JSEM ZNOVU MĚSTEM
Obcházel jsem znovu městem,
tím městem cizím a bez teplého pohledu,
ačkoliv brány byly již otevřeny.
Protože nejsem uhněten z těsta
a má matka mě nekoupala v mléce,
nezaplakal jsem v nostalgickém stesku.
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Okovy města jsem přikován
a domů se (hrom to sper!) vrátit už nelze,
vystavím si, já, tupý bloud,
vám všem na vzdory
N O V Ý D O M O V V SVÉM SRDCI!

Jan Vladislav
PŘÍBĚH
Tys u mne nebyla. A proto jsem zarmoucený bloudil opuštěnými chodbami domu, postával u okna a zase chodil, od krbu, kde žhnulo trochu uhlí,
do rohu pokoje, až jsem tím byl tíživě unaven, až jsem sklíčený usedl
u stolu a položil naň obě ruce, sepjaté, ponořené do sebe. Mé oči bloudily
kolem pokojem, ale nač se dívat, nač hledět, když ty jsi tu nebyla. Nevím
už, jak dlouho jsem tak polobděl a polosnil, jak dlouho moje oči přecházely s jednoho obrazu na druhý, s jednoho místa na druhé, když náhle před
nimi na stole ze šerých stínů, jež se už kladly, vytanula knížka tak, jak
něco vystupuje z hlubin zapomnění... Byla to knížka, které na stole dříve
nebylo. Byla spíše sen, přicházející odněkud, byla však na dosah ruky a ta již sahala zvolna po ní, aby ji otevřela. Byla to knížka vázaná v bělostném pergamenu s podivným, nesrozumitelným nápisem v některém mně
neznámém písmu. Jižjiž se po ní ruka přeludně vztáhla, ale sen, který snad
kniha znamenala, nebyl - zdá se - u konce. Jak jsem se díval, něco zastřelo
mé oči závojem, vidění se počalo rozplývat, a nakonec moje prsty, mé
prsty třímaly růži, květ, ve který se kniha kouzelně proměnila.
A květina-růže voněla neznámou vůní tak prudce, že zvolna plnila celý
prázdný pokoj svým dechem. Pohnul jsem prsty, naklonil nad ní, a hle...
Stěny se počaly rozestupovat, ustupovaly, ubíhaly, strop se zvedal. Na zemi
se rozprostřely překrásně tkané, měkké koberce, kdesi napravo se náhle ve
zdi otevřelo veliké, bohatě zdobené okno, kterým svítila temněmodrá
obloha Noci s hvězdami. Vlevo se roztáhla hluboká sloupová chodba,
odkud přicházelo světlo lamp. A já jsem byl uprostřed toho.
Otočil jsem se. Přede mnou - jakoby přivolán myšlenkou - stál muž malé postavy, krásných očí a úst, oblečený po způsobu východním. A v prstech
své úzké ruky držel květ, květ - růži, k níž jsem přivoněl ve svém pokoji.
Cítil jsem, že mi ji podává - a jen podle pohybu ruky, jak mi ji podával,
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jsem ho poznal.- Vyslovil jsem to jméno. Neudivilo ho to. Lehce mne pobídl, a usedli jsme na měkké polštáře na zemi. Květ-růži držel však stále
v prstech. Jako stín přiběhli černí sluhové, přinesli číšky a konvici. Můj
hostitel mi nalil. Zvedl jsem číšku, a tu se má ruka mimoděk dotkla květiny. Nevysvětlitelnou silou hnán vzal jsem ji a přiložil k ústům... Už jenom
v snách závojem usínání jsem viděl, jak můj hostitel polekán vzhlédl,
uviděl jsem ještě jeho bolestný a snad i varující posunek, a již mne unášel
na svých křídlech Pták Sen nad pustými a divokými roklinami, nad cizími
krajinami, horami a pouštěmi. Já však jsem o ničem nevěděl a jen jako
nejasná vzpomínka vystupují ve mně divoké obrazy plné kouře, spálenišť
a krve a v uších mi zní praskot ohně a křik štvaných koní. Hluboko pod
sebou vidím ještě v oblacích dýmu útržky toho dalekého příběhu, vidím
jakousi rokli, rokli, kterou se hnali jezdci, dva jezdci na zpěněných koních.
Obraz je jasný jako rytina. Pak se však všechno zakryje, zazní výkřiky, rány,
oblak prachu se zvedne...
A vidím je opět, o něco dál. Pádí oblakem kouře, ale když se vynoří,
je to už jen jediný jezdec, či lépe dva jezdci na jediném koni. Tak se ve
mně vynořují znovu a znovu ti uprchlíci, vždy výš a výš, jak prchají do hor,
na hrozném útěku. Už jenom dívka sedí na koni, jenž k ní chvílemi otáčí
ušlechtilou a utýranou hlavu. Muž kráčí za nimi či vpředu a povzbuzuje
koně chrčivými slovy. A občas se ohlédne dozadu k západu, zářícímu krví,
a když zahlédne kdesi daleko za sebou - ještě v poušti - jako černou skvrnu
skupinu jezdců, trhne uzdou, promluví k dívce, jež k němu shlíží, a útěk
roklinami, kamennou pouští počíná znovu, znovu.
Pak se obraz zase zatemňuje, stává se nejasným, zase slyším výkřiky
a údery, a když se mlha roztrhne, vynoří se muž a dívka. Muž kráčí těžce
a dívka, podpírána svým průvodcem, sotva jde. Kůň ve své zvířecí věrnosti, zpěněn a zřejmě vysílen, za nimi jako poslední stráž - a zase otáčí
hlavu tím směrem, odkud přišli. A zase tma. A pak se objeví obraz naposledy. Skvrna pronásledovatelů se zvětšila, je vidět jednotlivé jezdce,
jsou na dostřel. Stanuli. Hledí vzhůru. A pak s výkřiky, které zní slabě
v řídkém vzduchu výšek, pobídnou koně do trysku.
Ve výši nad nimi - už nemohouce dál, uprchlíci. Hledí dolů. Už zase
oba na koni, dívka spíše v náruči mužově, a kůň, ač se mu nohy třesou,
zvedá hlavu. Hříva vlá větrem. Muž se sklání k dívce, ta tiskne svou tvář
k jeho, muž promluví; kůň na úzké plošině se vzepne, zařičí - a potom
už neviděli ti dole, kteří letěli na svých koních k nim, křičíce a mávajíce
zbraněmi, nic než nádherný oblouk jejich pádu.
Jen v zlomcích obrazu vidím ještě, jak pronásledovatelé vzkřikli... jak
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Zdeněk Seydl:

KRESBA

pobíhají... jak hledí do propasti, která přijala roztříštěné údy koně i jeho.
jezdců... a tak se sen ztratil kdesi v hloubkách a dálkách, zakrýván stále
hustšími závoji... šedí... šedí... A když se potom i to pročistilo, byl jsem zase
u svého hostitele. S úzkostlivou tváří na mne hleděl a potom ukázal pokynem ruky kolem sebe.
Rozhlédl jsem se. A tu jsem ji spatřil. Na stupních podoby katafalku
ležela uprostřed pokoje dívka. Poznal jsem ji. Ano. Byla to ona, sestra
mých nocí. Byla to Paní snů. Byla to táž dívka, kterou jsem vídal v snách
za oněch hrozných nocí probdělých v horečkách a zimnicích. V snách, ve

337

kterých jsem prožíval děsná, nepříčetná dobrodružství, po nichž jsem upadal do spánku smrti podobnému.
Byla to táž dívka, jež ke mně přišla jednou zrána, vstupujíc bosou
nohou na práh mého dusného pokoje, naplněného po noci ještě pachem
potu a pálených svěc, ta dívka, kterou jsem jednou, probudiv se uprostřed
širé noci, nakreslil do desek nějaké knihy a jejíž jméno jsem napsal pod
kresbu: a ráno, ráno jsem kresbu již nenašel a jméno, kterým jsem ji nazval, bylo jen nečitelnou stopou bolestného trhnutí tužkou.
Byla to táž dívka, kterou jsem zahlédl ve skle dveří podzemní dráhy,
když vystupovala a já vstupoval. Obrátila tehdy ke mně tvář - prchajíc:
a tehdy, v tom strašném městě Bolesti to znamenalo tolik pro mne, že jsem
otevřel dveře vlaku, nedbaje, že je v plné jízdě, a chtěl jsem vystoupit.
Nevím, kdo mne tehdy strhl, čí ruka to byla, jež mi zachránila život: byl
jsem jako v mdlobách; ten pohled, skrytý a zvoucí do nejpřeludnějších
oblastí duší, je ve mně dodnes. Byla to táž dívka, kterou jsem viděl na koni
na skále z toho těžkého, krvavého příběhu ze sna. Naklonil jsem se nad ní.
Můj pohled bloudil po jejích skráních, po čelence vlasů, po čele, víčkách zavřených očí, a náhle ztrnul úžasem a zůstal - uvězněn navždy - na
její pravé tváři.
V živoucí, jemné pleti byl obraz růže jako sníh studené, skvoucí se
a bílé růže; růže, mrazivý květ nevýslovné krásy, symbol něčeho, co lze
jen jednou uvidět a již nikdy, něčeho, co děsíc láká a lákajíc děsí, světlo,
jež zkamenělo rázem pod dechem neznámých úst a nyní se skví tajemstvím svého čitstého bytí, opájivého a úžasného. Byla to růže, k níž jsem
přivoněl.
A když dívka otevřela oči, poznal jsem:
Bylas to ty.

Vladimír Bařina
ÚŽAS
Plástve vymřely, myšlenkou opuštěné,
jen zbylá trýzeň se před snem zamyká
na dno mých slov, jež do závratna žene
a pádem víra zní - slabostí veliká.
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Vzpomínám na zimu. - Ústa, jež zkřivil mráz,
v úžasu skloněná, zírají nad propastí...
Jediným výšlehem, jak dát se ještě zmásti?
Což výškou propastnou smrt nevyzývá nás
prstoklad nej těžší vyhmátnout na myšlence v nástroji smluveném, jenž mnohdy nedoznívá?
Žízeň, pády - ach, slova rýsují se tence...
Ztrnulost prostorů jak shrnout do proměny,
když ústa ze zámlk zůstala trpce křivá? Hle, úder proměnný - zve - jen napůl vzdálený.

Dante Alighieri
OČISTEC
Zpěv pátý
Už od těch stínů vydal jsem se dále,
po stopách mistra svého chtěje jiti,
když za mnou jeden zvolal nenadále,
prst zdvihnuv: »Viz, že nezdá se, že svítí
paprsek toho vespod po levici,
a podle počínání zdá se žiti!«
Já ohléď se, když slyšel jsem to říci,
a zřel je na mne hledět v udivení,
na mne a na svit tak se lámající.
»Proč duch tvůj zdržuje se tak a lení,«
děl mistr, »až ti vůli k chůzi ničí?
Co se tam šušká, po tom ti nic není!
Ty za mnou pojď a lidi nech, ať křičí!
Buď pevný jako věž, jež nenaklání
svůj vrch, ať vichry sebevíce fičí.
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Vždyť člověk, jemuž z myšlenky se maní
zas další zrodí, jinam jde, než míní,
neb v rozmachu vždy jedna druhé brání.«
Co mohl jsem, než »Jdu již!«, říci nyní?
To řek' jsem též, jsa barvou trochu zalit,
jež někdy odpuštění hodna činí,
když dozadu mi pohled padl na lid,
jenž napříč strání, Miserere celé
zpívaje, za námi se začal valit.
Když všimli si, že překážku v mém těle
paprsky mají, jež jim průchod ruší,
zpěv změnili v »Ó!« dlouhé, ochraptělé,
a po způsobu poslů dvě z těch duší
vstříc vyběhly nám a už se nás ptaly:
»Rcete, zda duchy jste, či v hmotě tužší?«
Můj mistr jim: » K těm, již vás odeslali,
zpět se vzkazem hned můžete se bráti,
že tělo jeho vskutku maso halí.
Zřít jeho stín když zůstali tu státi,
jak zato mám, ta odpověď jim stačí:
Jim milé buď, že čest mu smějí vzdáti!«
Par vzňatých nikdy nezřel jsem, jak kvačí,
když jasné nebe večer poodcloní,
ni při západu v srpnu, když se mračí,
jak rychle nahoře zpět byli oni
a s ostatními hned k nám spěli znova,
jak zástup, jenž se bez otěží honí.
»Lid, jenž tě o cos prosit záměr chová
a jde sem k nám,« děl básník můj, »je mn<
Nuž jdi a v chůzi jen slyš jejich slova.« »Duše, již k blaženosti tytéž nohy
sem vedou, jež jsi při zrození měla,«
blíž jdouce volali, »zdrž spěch svůj strohý

a hleď, zda's někoho z nás dřív už zřela,
tak, abys o něm vzala onam zprávy.
Ach, proč jdeš dál? Proč by ses nezdržela?
Smrt násilná všem zkosila nám hlavy
a do chvil posledních jsme v hříchu žili:
Tu světlo nebes blesklo nám v čas pravý,
že s odpouštěním svět jsme opustili
a v lítosti a s Bohem usmířeni,
jenž touhou, zříti jej, nám stesk teď sílí.«
A já: »Ač do tváří vám zírám, není
mi znám z vás nikdo. Vám však libo je-li,
duchové, rcete, blaze narození,
co byste, abych pro vás činil, chtěli,
a učiním to pro mír, za nímž nyní
tu s mistrem svým svět od světa jdu bdělý.«
Tu jeden počal: »Ve tvé dobrodiní
důvěru každý bez přísahy chová,
marným-li nemožnost vše neučiní.
Já, jenž sám první tobě dím ta slova,
tě prosím, mezi Romagnou ty kraje
a zemí Karla uvidíš-li znova,
kéž laskavá tak přímluva mi tvá je,
ať z Fana modlitby jsou vysílány,
bych viny smýt moh', za hříchy se kaje.
Tamodtud byl jsem. Hluboké však rány,
z nichž prchla krev, v níž bylo moje žití,
mi v klíně Antenorů byly dány,
tam, kde jsem nejjistějším mnil se býti:
Ten z Esti zasadil je, který výše
mne v záští měl, než právem moh' mě míti.
Kdybych byl směrem k Miře prchl spíše,
když přepadli mě poblíž Oriaca,
já doposud bych tam byl, kde se dýše.

Prch' k bažinám jsem, a tam všelijaká
spleť třtin mě strhla, až jsem při omdlení
zřel kaluž krve své, jak v bahno vsáká.«
Pak jiný: »Splní-li se tvoje chtění,
jež k vrchu hory štve tě krkolomně,
ty moji touhu splň zas v soucítění.
Buonconte z Montefeltra jsem, a o mě
že Jana se ni druzí nestarají,
jít s čelem sklopeným tu musím skromně.«
Já jemu: »Násilí, či osud v kraji
zda svedly tě tak stranou Campaldina,
že neznámo, kde kosti tvé hrob mají?« »Ach,« odpověděl, »u pat Casentina
proud Archiano napříč vody leje,
nad Ermem s Apenninských svahů plyna;
a tam, kde jeho jméno zbytečné je,
já s ranou v hrdle příběh' po pěšině,
uprchnuv plání pěšky, krváceje.
Tam zraku pozbyl jsem a v Mariině
jménu řeč skončila mi nenadále,
pak pad' jsem a sám zůstal ležet v hlíně.
Řku pravdu ti, bys živým řek' ji dále:
Mne Anděl Páně vzal, však řval ten z pekla
„Proč, nebešťane, okrádáš mě stále?
Mně bereš pro slzičku, jež kdys tekla,
to věčné v něm, však s částí, která tu je,
si jinak poradí má zvůle vzteklá!"
Ty víš, jak ve vzduchu se shromažďuje
ta vlhká pára, jež se vodou stává,
když stoupě tam, kde chladno do ní duje.
Ta vůle zlá, jež zlo si jenom přává,
s rozumem spiata, dým a vichr strhla
mocí, již její povaha jí dává.

Když zhasl den pak, do doliny vrhla
od Pratomagna k velikému svahu
tak mnoho mlh, že div se neutrhla
i nebesa vod průtrží, v niž vláhu
svou změnil déšť, až v bystřinách si příval,
jejž země nepojala, našel dráhu,
kamž jako mocná řeka dravě splýval
a k veletoku valil se tak prudce,
že cestou všechno odplavil a zrýval.
Zlé Archiano trup můj, zkřehlý v muce,
nalezlo při svém ústí, popohnalo
jej do Arna a smeklo s prsou ruce,
jež dal jsem v kříž, když zemdlení mě jalo.
Dnem dál mě hnala voda povodňová,
pak v kořist svou mě bahno zahrabalo.« »Ó, prosím tě, až na svět přijdeš znova
a odpočineš po své dlouhé pouti,«
po druhém třetí duch se ujal slova,
»rač na mne, že jsem Pia, vzpomenouti.
Siena vznik, Maremma smrt mi dala.
Ten ví to, jenž mne prstenem dřív jmouti
přišel, bych skvostem se mu ženou stala.«
Přeložil O. F. Babler

Ferdinand Pujman
O SOUDNOSTI, ZVLÁŠTĚ
O HUDEBNÍ
Dnešní proslov1) nese název: O zásadách soudnosti. O zásadách. Zásady však platí obecně a pro každého; pro umění kterékoliv, nejen pro ono,
jež zhmotňuje se rozvlněným vzduchem. V jaké hmotě zpředmětňuje viProslov, přednesený v Ústavu pro národní výchovu, na jaře 1942.
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diny své sochař ? V kovu, hlíně nebo v kameni. A v jaké řečníci a hudebníci, v jaké posuzovatelé jejich? V rozvlněném vzduchu.
Dnešní proslov za úvod měj větu Komenského - byl též hudebník a
znamenitý - ze hry o Diogenovi: »Zhyne obec, která dobré od zlých nerozlišuje.« Bez onoho rozlišení, kterak by ses vyhnul zlému, jak bys dobré
následoval ?
Slovem kritika se míní jednak takovéto rozlišení; jednak úsudek: zač
umělecké dílo stojí ? za nic nebo za mnoho ?
Hodnotí se tedy dílo, jako hodnotí se věci v hospodářství národním
a pospolitém vůbec. Za nejvzácnější tam platí věci předně nejtrvalejší,
a dále zřídka nalézané, jako zlato, jako drahé kameny. Věc nejtrvalejší a
zřídka nalézaná. Ale nadcházejí občas chvíle, v pohádkách i životě, kdy
živina, kdy sůl se cení nad zlato, sůl naráz tělem pohlcená, ponenáhlu
v ústrojí však proměňovaná, jím vydávaná v nové podobě. Sůl nad zlato
je námět, který patří do okrsku posuzovatelů sociologických.
První úkon - ze dvou - jimiž dílo umělecké vzniká, dozrál v duchu;
druhým úkonem si původcovo dílo, zatím nazřené jen v mysli, přivlastňuje hmotu neústrojnou nebo ústrojnou. Tak sochař tvar (jenž přesný
již mu v mysli tane) teše do kamene nebo vlévá do kovu a sochou, která
názor jeho zhmotnila, se sdílí s obcí, s obecenstvem o poznatky své. Sochař,
socha, divák; nebo hudebník a skladba s posluchačstvem jejím; tito tři
jsou lidským podobenstvím Otce, Syna, Ducha, božské Trojice, tří božských osob. Osob, ne snad vlastností. Osoba je apriorní; prvotná je; ve
všem umění; svým bytím, lidstvím, tím, že žije. Syn, který z otce vychází,
vzal na se hmotu, tělesenství, aby sesílal a vléval ducha, který z obou osob,
ze syna i otce, a to nerozdílně vychází.
Posuzovatel buď vyvyšuje dílo anebo je drtí. V zámezí svém odsudek
se projevuje zmarem, rozbořením obrazu a umlčením slova; odnímáním
pracovního působiště. A obrazoborecká údobí, kdy ztroskotávají se malby
nebo sochy - (čili - Syn, jenž přijal tělesenství) - napořád se vyskytují v čase dřívějším i přítomném. Všecky mýlky, kolik se jich páchalo a podnes páchá při posuzování samotném, i zdůvodnění jeho; všecky mýlky,
připočítávaje k nim i nejzhoubnější, obrazoboreckou, vyvraceli bohoslovci
předvídavě přesnou, na písmeno úzkostlivou skladbou myslitelskou.
O čem? O tvoření svrchovaném, povzneseném nad mez lidskou; v článku
o trojjedinosti božské, v článku o vtělení druhé božské osoby. Skladbou
myslitelskou, ve které se vyznati má každý, nežli soudit začne.
Za příklad vždy časový ať slouží blud, z něhož ospravedlnili se věrozvěsti naši Cyril a Method v Římě; onen blud, jejž hlásal přímý jejich
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představený Fotius. Blud, který zničil v říši byzantské krom soch a obrazů
i řeholnické školy výtvarné, se opakuje (zúplna i zčásti) v dnešních posudcích; opak jeho, správná nauka, zní takto: 1. Syn z Otce vychází, tak
jako vidina a názor sochy a pak zhmotnělá již socha ze sochaře; Duch však
stejně vychází i ze Syna i z Otce, jako vzněty pozorovatele nebo posuzovatele ze sochy i ze sochaře. Ve způsobu vycházení vězí rozdíl božských
osob. Ale osoby ty tvoří (věci a svět všechen) tehdy, když jsou nedílné.
2. Syn a Duch jsou oba z Otce - působení sochy, socha sama, pocházejí
ze sochaře - ale na rozdílný způsob. 3. Otec, Syn a Duch jsou vztahy původu - tak jako sochař, socha s vjemem pozorovatelovým. Tvar v mysli
dovršený čeká na zhmotnění své; je s původcem svým zajedno. 4. Syn jest
obraz Otce; Duch jest Synův obraz. Syn však není obraz Ducha. 5. Syn
a Otec vydechují, působí a účinkují, čili tvoří, pokavad jsou nedílní; ne
pokud jsou rozdílní.
Tato krasověda nejobsáhlejší, ta krasověda bez omylu umí vyjasnit
i dnešní bludy takto: osoba je soujem nebývalých vlastností. Je apriori
všeho umění svým bytím, lidstvím, tím, že žije. Osobnost je soujem nebývalých útvarností. Skladatel a skladba; posluchač ať nesoudný, ať soudný
(čili kritik) jsou tři věci zcela rozdílné. Než při úkonu tvořivém skladatel
a skladba jedno jsou a při vnímání posluchačstvo s nimi tvoří nerozdílnou
trojici. Tu je rozhodnutí dnešních sporů, zda se kritik má či nemá obírat
krom díla ještě osobností původcovou. Krajní horlitelé pro zásadu vyjít
jenom z díla (tedy: jenom z jediného tvaru a ne z úplného soujmu útvarnosti), popírají pravdu bohosloveckou, že Duch i z Otce vychází, nejenom
ze Syna. (Ač ten, kdo vystihl by jenom Dalibora, zdaleka by nevystihl
Smetanu.) Druhý blud, jenž plyne z prvního, se vysvětluje způsobem, jak
poznáváme. Poznáváme kuse, roztržitě (a v tom Dante vidí smysl Očistce),
nebo výstižně a cele (jako v Božské komedii nebešťané na nej vyšším
okruhu). Poznáváme podle vloh a schopností, jež dovedeme vypěstovat,
jichž jsme nabyli a sami sobě nedali, a kterých neumíme předělat.
Kusé poznání je znak, je vlastnost osoby, jež má své přednosti i hranice i barvy. Je však jako démant, podle Schumanna, jak démant příliš
drahocenný: není radno obrousit mu tyto hrany; znehodnotil by se. Ve
vědeckých, naukových postupech se hledá spása. Soudívá se vadně (nepřihlédne-li se k osobám, jež postupů těch užívají), že by nedostatek dal
se vzděláním a cvikem zcela odstranit, ač dá se leda vyspravovat v malém,
nepodstatném. Chybný závěr plyne z neznalosti, ze zanedbávání osoby.
S Goethem pověděno: »Kámen mudrců by měli, jenže mudrc chybí kaŘád IX. 25.
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meni.« Ze trojice osob - na osoby kladlo bohosloví důraz - vytrácí se takto
třetí se schopnostmi, kterými se liší od Otce i Syna.
Ze Šaldovy knihy O duši a díle vynechávali by tito horlitelé právě
duši; posuzovatel má zpodobiti nejen dílo, ale dobásniti samotného dělníka pomyslnou podobiznou, »imaginárními portréty«. Tak jmenuje se
jiná znamenitá kniha kritická. Duch, jako obličej, má mnoho proměňavých
tvářností a přitom jedno stálé vzezření; v něm jednotí se rozmanitost poznatková, rozmanitost útvarová. Postihnouti tuto jednotu, jež patří k řádu
nad přírodou vznesenému, k metafysickému řádu, o to usiloval básník
spisu O duši a díle. Tato vyšší soudnost, zpětný, vstřícný postup onoho,
jímž vzniká kterékoli dílo umělecké, neprobíhá v mezech přirozených mohutností. Není jenom jejich výsledkem. Je »dílem osoby a dílem svobodným«: jež přirozeno, čili zhmotněno, být ani nemusí. Může pobývati jenom
v mysli, jenom v duchu, zpředmětní se původcovým záměrem a úradkem;
ne přírodním, ne přirozeným vznikem, postupem. Spis O duši a díle předpokládá tedy slovem »dílo« přirozený vztah a přirozený sklad: mezi jednotlivým poznatkem a hmotou, kterou přisvojí si onen poznatek. A kromě
toho nadpřirozený sklad, nadpřirozený vztah mezi stejným původcem a poznatkovou rozmanitostí, jež z něho vyvěrá a v dílech nepodobných navzájem se projevuje. Socha, skladba, vznikly z názoru, než nepodnítily ten
názor, kterým vznikly. Sochař, skladatel však názorům svým opatřuje
hmotné opatření, hmotnou existenci, názorům, jež - od původu - patří
k řádu povznesenějšímu, nazíravému; a duše, první slovo názvu knihy
Šaldovy, je zkratka pro tento řád, do kterého kritik obrazností proniká.
V dnešních sporech, zda se kritik má či nemá obírat krom díla osobností
původcovou, potýká se tedy zvídání jen zkušenostně, smyslové; a důmyslnost, která usiluje proniknouti v samotný řád tvořivosti, v apriorní, prvotný
řád, který z osobnosti plyne, ve světový názor. Obého je zapotřebí nezbytně.
Jiný důsledek těch polopravd je mlčky pronášený nárok, aby kdekdo
vnikl do posuzované skladby naráz, jedním poslechnutím. Dějepis však
poučuje, že se k výstižnému poznávání dospívá až po údobích, pospolitou
prací účastníků. Neboť kdyby »jedna řeč jen zněla«, pak svět neměl by
té vnady, o níž mluví obrozenský básníř; již by vůbec neměl vnady. Nepřivodí tedy pohled na rozličnost lidí, na rozličnost soudů lidských pochyby, že ani nemůže být nesporných a jistých poznatků? Nejenom že
tento pohled neodradí, naopak on povzbuzuje. Kdyby totiž všichni shodně,
úplně a naráz vnikli do vnímavých skladeb, tehdy poznatelno, nyní nekonečné, bez hranic a mezí, scvrklo by se na okrsek snadno zdolatelný, pro
každého zdolatelný; bez popudů, bez úchylek popudových zanikla by
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tvorba, t. j. nebývalé poznávání veškeré. Kromě toho: právě úchylkami
osoby se doplňují rovněž, ano předstihují, jako že se liší nebývalým soujmem vlastností. Poznání má stupně, po nichž spěje lidská obec pospolitou
prací z nejistoty k dílčím jistotám.
II.
Co osoby ty druží vespolek ? Jak to, že Duch, jenž ze Syna i Otce vychází, vlá nade všemi, třeba nad tímto z nás mocněji a nad jiným jen
málo nebo zcela nic? O tom zase poučuje Komenský, Jan Amos, jehož
výročí se dovršuje letos. Takto: každý z nás je obraz Tvůrce, nejlepšího
umělce. Tím jednotí se původce a prapůvodce, trvalé a pomíjivé. Každý
z nás je obraz obce. Tím jednotí se jednotlivé s množným. Každý z nás je
výtah světa. Tím jednotí se konečné a nadměrné.
První Komenského výrok vztahuje se k lidské osobě a tou se liší jednotlivec od ostatních lidí. Čím se liší ? Vrozenými vlohami, jež dovedeme
pěstit, ale kterých neumíme předělat; chtěj nechtěj, z nezbytí, z nás každý
vybírá si z poznatelna jenom odměrek, jen díl, jen to, nač stačí schopnostmi.
Odměrek, a přitom doplněk, jenž sroste v celou náplň pospolitým úsilím.
Druhý Komenského výrok vztahuje nás ku pospolitostem; dílo kohokoli
z nás je samým zrodem ojedinělé a pospolité zároveň. Proč pospolité?
Protože se každému z nás nabízejí ku přečtení stejné bytosti; ať Tvůrce,
nebo obec, nebo vesmír. Třetí Komenského výrok vypovídá o světové
hmotě, o vesmírných hmotách, živlech, z kterých lidské tělo vyvedlo svůj
útvar, a to zprvu živočišný, biologický a pak podrobený (jakož v umění
se děje) řádům lidským, řádům nazíravým. Další doklad o pospolitosti
v umění, neboť stejné složení a ustrojení těl nás druží. Z toho předběžně
sám opraví se vkořeněný omyl, že se hudba - protože ji vnímá ucho - obrací
jen ke sluchu; že neutváří, nepřepodobuje vjemy smyslů ostatních a smyslu
svalového zvlášť; a důsledně: vždy, třeba smyslem chopena a smyslům
(v řadě prvním) sdělována, dovršuje se až mocí ducha, kterým rozumí se
souhra schopností, jež nejsou podmíněny přírodou a živlem.
Jsem bytost, která »touží po zdokonalení«; která je svůj vlastní předchůdce.
Čtvrtý Komenského výrok opovídá jeho metafysiku; řád zatím nadřaděný skutečnosti okamžité, skutečnosti nynější, již příští skutek překoná
a zlepší. Tak se doplňuje poznávání kusé na poznání výstižné. Výrok opovídá metafysiku, jež zakládá se na plnosti, nedílnosti lidských úkonů, jichž
jsme si vědomi; a tedy na poznání věcném, které tíhne po naprostém,
uskutečnitelném dovršení.
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Jak se děje poznávací úkon podle Komenského výroků? Tak, že se
navazují vztahy mezi poznávanou bytostí (a to je předobraz náš: Tvůrce;
dále obec; dále svět) a poznávajícím, až při úkonu dokončeném sjednotí
se obě bytosti. Nenastal by úkon, kdyby poznávané bytosti se nenabídly
ku přečtení; ony podmiňují jej a nutkají a pobízejí naše mohutnosti, aby
přešly v činnost, která doplňuje kusé znalosti a tíhne k výstižnému nazírání, kterým obsáhneme předmět cele, zúplna. Obraz (a to kusý nebo dokonalý) nové bytosti se včlenil do nás, do podmětu - noetickým řádem;
přitom však mne neopouští povědomí, že jsem stále tentýž, třeba obohacen o poznatky nové. Toho povědomí nabýváme vnitřním zřením, v řádu
zpytujícím duší, v řádu psychologickém. Poznávané s poznávajícím se
ztotožňuje jenom za úkonu; předmět s podmětem se liší, jako božské
osoby, kdyby netvořily. Každý má svou identitu. Proto mohu dovršovat
poznávání kusé obnovovanými úkony. Důsledek:
Poznávací úkon ověřuje skutečnost (jak podmětu, jenž poznává, tak
předmětu, jenž poznávání navozuje), zároveň však určuje mu cíl: obsáhnouti nejen částku, nýbrž celek. Jinak pověděno: při poznání dokonalém
objektivita a subjektivita si pomáhají, nepřekážejí si navzájem.
Komenského metafysika je předně věda o prokazatelném jsoucnu
(opak pochybovačnosti; opak vztažnosti); dále věda o poznání přimnožitelném, ne utkvělém, ne statickém, jež dospěje-li cíle, vnikne do podstaty věci naprosto.
III.
Přihází se každému a v kterémkoli zaměstnání, že si neví s věcí rady;
ona leží, vrtá v mozku, ale člověk ne a ne jí přijít na kloub. Až mu v hlavě
svitne jasný nápad, kterak práci načít, provést, dokončit. (Mimochodem:
vztekám-li se, spíše práci odhodím, a jsem-li zamilován, těkám. Čili výměr, že je hudba řečí vášně, řečí citu, na počátku budí pochybnosti naprosté...) Tehdy dovršil se poznávací úkon; vznikl nový poznatek.
A jindy nápady se rojí bohatě a pracovník si vybere z nich lepší. Ale
vybírá-li z nápadů, již rozeznává, soudí, čili zavírá, že jeden předčí ostatní,
že nad ně vyniká. I zavrhuje plány méně podařené, méně zdařilá svá dílka,
zatím jenom v duchu trvající, zamítá je ku prospěchu práce zralejší. Tehdy
dovršil se další poznávací úkon; vznikne další poznatek, soud, úsudek.
V každém z nás tkví tedy kritik; a on třídí, rozlišuje, cení, soudí, rozhoduje o horších i lepších názorech. Kdyby napadlo mně z umíněné svéhlavosti zřezat, odřezovat dokonalejší a lepší nápad, sobě sám se vymstím.
Takto vyplatí běh světa kritika, jenž srší vztekem a ne jasem ducha.
Vynálezce patentem a ochrannými známkami si brání nápad, na nějž
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před ním nepřipadl nikdo. Zápis do knih vtělený pak hájí dílo před padělky, před napodobením. Pro umění rovněž odjakživa platil zákon stejný,
třeba nezapisovaný, třebaže jen úmluvitý: lidé cenili si více díla, na něž
dříve niklo nepřipadl, čili které zřejmě lišilo se od bývalých, jenomže
i tím, že nesnadněji - nežli tovar chráněný - se dalo padělat a napodobit:
dostihovat. Ale není díla bez dělníků. Kdo je vypracoval, sám se liší od
ostatních lidí vlastní osobou. Kdo vypracoval dílo, sám se dále různil od
ostatních umělců svou osobností.
Rozeznáváme lidi třeba potmě, po hlase: a hlas má nezaměnitelnou
barvu, výšku, lahodu či drsnost; kolik hlasů, kolik mluvčích, tolikráte
zjinačena ozývá se rodná řeč. Čím ještě kromě hlasu zjinačena? Výslovností, jež se mění cvikem, třeba divadelním; vadou, třeba šišlavostí; odchylkami tvarovými, v úkrajích, kde hovoří se podřečím, a neméně i lidskou povahou, i stavy, náladami člověka, jež vnukají mu rozmanitý přednes, po němž rozezná se posměváček od zoufalce, milovník a nenávistník,
přítel nebo škůdce, dokonce i v řeči cizí, jejímž slovům nerozumím, ale
smysl z nápěvku hned jasně chápu.
Stejně účinkuje skladba hudební; jen vlastností má víc a vypěstěnějších; ba, má se k mluvě jako řád a nepořádek. A to ji s mateřštinou
spolčuje, že hudebník i mluvčí dokončili dílko, stručnou větičku, sled,
soustavu vln vzdušných, rozkmitaných hnutím dýchacích a mluvidlových
ústrojí a jiných údů (rukou, nohou na varhanách), kterými se vyluzují
zvuky neústrojné. Odkud ? Z nástroje.
Dokončení příšťě.

Jiří Šotola
DEVATERO UMĚNÍ V SYMBIOSE
ČI DIVADLO?
Navazuji na svůj předešlý článek v 1. čísle Řádu, kde jsem se pokusil
vyvodit, že na poli divadelního představení můžeme vystopovati dva jeho
součinitele, totiž akci a napětí (atmosféru).
Snad bude dobře si dále ujasnit, čím tyto dva prvky vlastně jsou, jaký
je okruh jejich působnosti, do jaké míry zasahuje tato jejich působnost
přímo, do jaké míry pouze nepřímo do vlastní jevištní práce a jak dalece
jsou to prvky typicky divadelní.
Jevištní funkce, již jsme si nazvali atmosférou, napětím, má ve skutečnosti svůj původ daleko hlouběji, než až na samém jevišti. Chceme-li
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zjistit fázi jejího vznikání, musíme postupovat z konečného útvaru, jímž
je divadelní představení, zpátky až do stavu tvůrci disposice, schopnosti
a vůle vytvořit umělecké dílo, do stavu prvotní inspirace, v němž neklademe ještě rozdíl mezi jednotlivými druhy umění a který je pro každého
umělce bez ohledu na jeho obor týž. Je to tedy na divadle přítomnost prazákladu každého umění, přítomnost impulsu, který zaněcuje herce i diváka k pasivní nebo k aktivní účasti na tom, co nazýváme uměním. Proto
není na jevišti atmosféra výslednicí uměleckého procesu specielně divadelního, neboť jejím tvůrcem byl umělec v okamžiku, kdy si ještě neuvědomoval jakoukoliv specialisaci, ve stavu, kdy ještě nerozlišujeme, zda
jest umělec básník, malíř, hudebník, herec, nýbrž bereme na zřetel pouze
fakt, že jest umělec, že je schopen tvořit.
Naproti tomu funkce, kterou nazýváme jevištní akcí, má svůj vznik
teprve na počátku průběhu tvůrčího procesu, který pak dává původní inspiraci, jež se neohlížela na druh umění, tvar díla divadelního, dělá z umění,
jež nerozlišujeme dále, umění divadelní. Je to tedy prostě realisace prvotního záměru, positivní odlitek prvotní vůle a schopnosti, tvoření výrazu,
tvaru, a to tvoření, které dává umělecké práci na jevišti specielní charakter,
naprosto a zásadně ji osamostatňujíc a rozlišujíc od způsobu práce výtvarné, hudební či jiné. Musí tedy být na jevišti akce prvkem do všech důsledků výlučně divadelním, musí být výslednicí uměleckého procesu specielně divadelního, musí být prvkem samostatného a na divadle dominujícího umění s vlastními zákony, jimž nutno podříditi vše.
Studium každého (dokonalého) divadelního představení v sobě postupně plně obsáhne obě tyto funkce. Bez atmosféry byla by hra prázdnou
a bezúčelnou formou, bez akce pouhým záměrem nebo neuměleckou ideologií. Postup při vznikání jevištního díla dá se tedy rozdělit na dva úseky:
1. práce o umělecké koncepci díla (bez ohledu na to, že jeho výraz bude
divadelní) a 2. práce jakožto divadelní tvůrčí proces. (Abstrahujeme zde
od diváka a vztahu k němu a soustřeďujeme se pouze na postup umělecké
práce.) První fáze je »fáze atmosféry« a k účasti na ní je oprávněn podle
zákona o kolektivnosti divadelní práce) každý umělec svou tvůrčí schopností. Druhá fáze je »fáze akce« a k účasti na ní je oprávněn pouze umělec-divadelník svou divadelní tvůrčí specialisaci.
Aplikujme si nyní tyto vývody na otázku t. zv. »Gesamtkunstwerku«,
termínu, na němž si nemálo jevištních praktiků, podléhajících příležitosti
k laciné cestě za vnějším úspěchem a k prázdnému efektu, kterou jim dává,
včera i dnes pálí prsty, a jehož problém bychom si měli konečně dořešit,
abychom se vyvarovali dalších scestí, na něž se divadlo zásadně mylným
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jeho vykládáním dostávalo a stále ještě dostává. Jde o otázku, do jaké
míry je a je-li vůbec divadelní představení synthesí několika umění najednou. Jde o vymezení patřičného místa všem mimodivadelním vlivům,
jež se o jeviště pokoušejí tam, kde mu nevládne silná ruka samostatného
divadelníka, vědomého si své vlastní umělecké svéprávnosti.
Vezměme si za příklad umění literární a ověřme si dosah jeho působnosti nejprve na území divadelní atmosféry. - Pokud jde o základní umělecký záměr, který se formuje při práci o koncepci díla a na němž mohou
mít účast umělci jakéhokoliv druhu, neboť kvalifikací k ní je jim jejich
tvůrčí schopnost sama a nikoliv jejich specialisace, má na něm zpravidla
básník lví podíl svým přínosem ideje, myšlenkově básnické tendence. Na
poli, kde vzniká jevištní atmosféra a kde ještě nenacházíme divadelníka
pod jeho titulem umělce sui generis, kde se scházejí tvůrci představení bez
ohledu na specielní uměleckou příslušnost, básník, režisér, výtvarník, herec,
hudebník atd., aby vytvořili společně základní záměr a tendenci díla
(znovu připomínáme, že je divadlo umění kolektivní), má autor textu
přirozeně a nezbytně svoje místo. Avšak v okamžiku, kdy je začato s tvůrčím procesem, kdy koncepce začne dostávat divadelní tvar, je s básníkovou
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souřadnou funkcí konec a jeho práce jest již jen pomocnou složkou v rukou
divadelníkových.
A v podstatě stejně je tomu i s účastí ostatních umění na jevišti. - Řekneme-li tedy pro příklad, že básník je osou při stanovení »předdivadelního«, prvotního záměru představení (není to ovšem nutností a ani zdaleka pravidlem), je na všech spolutvořitelích této základní praumělecké
koncepce, tedy na divadelníkovi, hudebníkovi, výtvarníkovi, tanečníkovi
atd., aby se zpětným postupem dostali za hranice specialisace svého umění
a byli tak schopni přinést této primérní tendenci svůj přínos v tom stavu,
kdy není ještě specialisován a tudíž je i schopen slučovati se s ostatními,
a byli tedy i schopni přijmout tuto tendenci za svou vlastní.
Z tohoto stavu, kdy se všichni spolutvůrci uměleckého záměru pozdějšího divadelního díla sjednotili na společné basi před tvůrčím divadelníkovým procesem, vzniká pak nepostradatelný a souřadný činitel představení, jímž jest jeho atmosféra. Je to živná půda pro divadelní akci - výraz,
mezi hercem a divákem navozené bacchické rozezvučení disposic k spoluvytvoření dramatu. Tak jako kolektivní bohoslužby předpokládají prostředí chrámové, jež slévá dav v kompaktní celek pro poznání Boží přítomnosti, kdežto jednotlivec ničeho takového ke své modlitbě zpravidla
nepotřebuje, je nutná i pro divadlo jakožto umění s kolektivní sugescí
atmosféra, kdežto ostatní umění, jsouce záležitostí sugesce individuelní,
mohou se ve svém účinu bez účasti tohoto napětí bez újmy obejít.
Jak je tomu však v mezích práce specielně jevištní, v mezích »akce« ?
Je zde možný a je zde vůbec přípustný »Gesamtkustwerk« ?
Řekli jsme, že akcí nazýváme výsledek tvůrčího procesu výlučně divadelního, tvůrčího procesu, datujícího se od okamžiku, kdy dílo přestává
mít charakter inspiračně-všeumělecké koncepce a rodí se jakožto útvar
svéprávně jevištní. Tím jsme si vlastně již odpověděli i na tuto otázku.
Při divadelní práci je, jak nám z celé úvahy logicky vyplývá, rovnoprávná
spoluúčast jiného umění vyloučena. Je-li divadlo umění jako každé jiné
a nechce-li se snížit na jakoukoliv interpretaci, je nutno vykázat všechny
příživníky, kteří si zadarmo a nadto s otevřenou náručí vítáni dělají ze
scény řečniště pro svoje these a výkladní skříň pro svůj neodbytný artikl.
Nedostává-li se tvůrci představení schopností navodit jeho sugestivnost
a vytvořit akci vlastními prostředky divadelními a musí-li se uchylovat ke
krádežím z umění jiných, je to pouze známka bezmocnosti a nikoliv snahy
po znásobeném účinu. Stojí vskutku za povšimnutí, na jak nebezpečné
scestí se dostávají všechny ty inscenace posledních let, jež se podobají oficielním, »kritikou« za skutečné umění uznaným výpravným operetám, pře-

352

hlídkám půvabných tanečnic a malířských pláten, pěveckých arií a duchaplností básníků a na nichž nemůžeme najít jen jednu maličkost - drama. Užije-li malíř k svému výrazu literárních prostředků, je za to po právu
souzen. Použít herecké techniky k napsání verše básníka ve snu nenapadne.
A na divadle se setkáváme s podobnou nectností dnes a denně, nadto ještě
za přednost vydávanou - a ani noha se nad tím nepozastaví.
Z čeho vznikla tato mylná synthese, jež chaoticky a neorganicky klade
malířství, tanec, hudbu a cokoliv jiného vedle sebe a domnívá se, že vytvořila nejdivadelnější představení? Každé umění má svou specielní sugesci. Ve všech uměních, ba i v mnoha neuměleckých projevech, je v menším či větším měřítku skryta účinnost, velmi blízká divadelnosti, jak se
vytváří na jevišti (malířské výstavy, koncerty, taneční představení - bohoslužby, veřejné slavnosti, cirkus, sportovní »představení« atd.). A přesto
žádný z uvedených příkladů nemůžeme nazvati divadlem. A mylným převzetím těchto schopností ostatních umění navozovati svou sugesci a užitím
jich na jevišti se pak leckdo domnívá, že nalezl náhražku za svou neschopnost v divadelní práci samé. Můžeme mu za to být opravdu vděčni, neboť
tím zdržel a zdržuje náš divadelní vývoj lety zbytečné práce, jejíž výsledky
nejen že nebude možno přejmout, ale bude je nutno další prací ještě odstraňovat.
Tyto vývody si konečně a obzvláště musíme - a je to stará naše bolest aplikovat i na otázku literatury na divadle. Básník je účasten (jak řečeno,
zpravidla velmi intensivně) na prvotním ideovém záměru díla, ale s jeho
pozdější divadelní realisací nemá již co dělat než pouze jako pomocný
spolupracovník. Tato skutečnost je každému divadelníku, který se neomezuje na tupou interpretaci a je opravdu tvůrčím umělcem, jasná a nechci
se zde o ní dále šířit; vím, že by mi byl opět s bezmeznou tvrdošíjností
předložen Shakespeare nebo pro změnu zase nějaká jiná »kapacita«.
K tomu jen malou poznámku: Kéž bychom měli mezi sebou alespoň jednoho takového divadelníka, jako jím byl Shakespeare, a kéž by naši p. t.
dramatičtí autoři byli aspoň jednou v životě tak málo literáty, jak málo
jím byl on! - Při tomto vymezení účasti autora textu máme ovšem na mysli
umělce výhradně literárního, nikoliv, což je častým zjevem, umělce, který
je tak řečeno z polovice básník a z polovice divadelník. Do jaké míry je
v tomto případě autor básníkem, do té míry zasahuje jeho účast jen do
»fáze atmosféry« a její divadelní užití ve »fázi akce« je vyloučeno. Do
jaké míry je však i divadelníkem, do té míry zasahují přirozeně podněty
z jeho textu plynoucí i do práce divadelní. Tím bychom měli řečeno pár
slov i k otázce interpretace textu: Co je z textové předlohy výsledkem práce
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básníkovy, práce po výtce literární, divadelně interpretovat je nemožno;
co je však výsledkem divadelní tvůrčí schopnosti autorovy, lze ovšem slučovati s ostatní divadelní prací režisérovou a hercovou. Tak lze bráti i za
základ divadelní práce samé text Shakespearův či Moliérův, který vznikl
jakožto slovní odlitek vpravdě divadelní tvůrčí představy, a tak na druhé
straně nelze brát ohled při specielní jevištní práci na př. na textovou předlohu Goethovu, který je ve svých dramatech takřka výlučně básníkem,
divadelní představy svých osob a dějů nemaje.
Zbývá nám ještě vymezit si v tomto smyslu kolektivnost divadelní
práce. Dány jsou nám tyto předpoklady: Divadelní umění je umění kolektivní. Představení se uskutečňuje spojením práce jednotlivých složek v celistvý útvar. Těchto složek může a má být přirozeně, pokud kvantita nesníží kvalitu, co největší možné množství. - Z toho nám musí vyplynout
pouze jediné: Základní »předdivadelní« koncepce díla se utváří vzájemným sloučením a prolnutím práce básníkovy, divadelníkovy, hudebníkovy
atd., krátce za účasti nejširšího kolegia umělců. Avšak jakmile se započne
práce specielně divadelní, nezbývá přirozeně nic jiného, než podle prosté
a logické úvahy vymezit tento »kolektiv« ve zcela jiném měřítku, v měřítku
divadelním.
Pokusme se konečně ještě vyměřit si alespoň hranice pomocné a sekundární účasti zmíněných umění při vytváření díla divadelního. Nelze ji
ovšem do detailů stanovití, což je otázkou především praxe, nelze ji předem svázat normou. Jde nám pouze o to: Jaký je její charakter, jaké zásadní stanovisko nutno k ní na jevišti předem zaujmout?
Vezměme si pro příklad umění taneční. Kolem něho se totiž na našich
scénách v poslední době rojí nejvíce omylů a je tedy po ruce i sdostatek
faktických důkazů, jež si možno při každé takřka premiéře znovu ověřit:
Prkna pražských divadel jsou při mnoha představeních doslova zaplavena
tanečnicemi. Dámy v půvabných řízách promenují po scéně, ukazují ladné
poskoky a nyvé pohyby, všechno je hezké ad usum estetičnosti a »ryze
uměleckého zapůsobení« - jenom se celý večer marně ohlížíš po všech
zastrčených koutech jeviště: Kde zůstali ti ubozí herci? Občas sice zahlédneš pár jejich bezmocných gest a dvě tři nesmělé věty uslyšíš, ale hned
je tu p. t. režie a p. t. taneční, výtvarná, hudební spolupráce, tma, náladová hudba - a už nad nešťastným hercem, který horempádem mizí »nenápadně« v zákulisí, aniž měl a bude mít do představení co mluvit, krouží
trojice vítězných tanečnic, aby dokončila svoje bacchanale, při kterém se
s náramnou rozkoší vyhání se scény ta nepatrnost, která sem, vážené publikum, přece ani nepatří - činohra.
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Každá trpělivost na světě má svou míru. A tahle móda se nám začíná
plemenit jako morová nákaza.
A tu je třeba postupovat důsledně: Nelze strpěti, aby v akci na scéně
dramatu nahrazoval herce tanečník. Avšak: Do hercova pohybu je nutno
vnést taneční prvky, abychom tak přebásnili životní a kopírovanou pohybovou skutečnost na nadskutečnost ve jménu umění, abychom se zbavili
pohybu jakožto napodobeniny života a vytvořili pohyb nový, umocněný
nad zatuchlost a statuárnost reality. A toho právě dosáhneme použitím
prvků tanečních pro vytvoření povahy pohybu a pro jeho detailní propracování a použitím prvků výtvarných pro komposici hercova těla jakožto
optického činitele a pro komposici ensemblovou.
A zrovna tak je třeba postupovat i v případech dalších. Viděli jsme
nedávno v Praze představení, při němž herci zpívali dueta. Viděli jsme
představení, ve kterém vystupoval operní sbor. - Nelze strpěti na činoherním jevišti zpěváka; ale do hercovy dikce je třeba vnésti prvky hudební,
abychom přebásnili realitu mluvy intonací, kadencováním, rytmem atd.
Není ovšem možno se dále šířit o nedorozuměních, vznikajících z mylného chápání existence ostatních umění na jevišti. Nelze se rozepisovat
o chybách rodících se na př. při zásazích scénické hudby či výtvarných
elementů do divadelní akce. - Dlužno snad posléze říci, že pomocná účast
ostatních umění může se, dobře užita, státi nemálo důležitou složkou dalšího jevištního vývoje, s tou výhradou, že nutno postupovat od umělosti,
s jakou se pokusy tohoto druhu dosud praktikovaly, směrem k prostotě,
od násilnosti k přirozenosti, od experimentální chtěnosti k logické nutnosti,
jak ji vyžaduje sám charakter uměleckého divadelního díla, jež má a musí
býti pravým opakem naturalistické kopie.

Jan Rey
POČÁTKY T A N E Č N Í H O DRAMATU *
A GLUCKUV D O N J U A N
Šestnácté století zrodilo novou formu divadelní, balet. Původně směs
hudby, tance a recitace, k níž se později vlivem opery přidružil i zpěv, dozrává balet zvolna ze záležitosti původně ryze dvorské v divadlo veřejné.
Své náměty volí balet převážně z řecké a římské mythologie, ženské role
tančí zprvu tanečníci, kteří pokrývají svou tvář maskou. Na sklonku století
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sedmnáctého dělí se již o potlesk obecenstva s tanečníky tanečnice. Mizí
masky, nepohodlný a pohybům překážející kostým se s rozvojem taneční
techniky zjednodušuje a zúčelňuje. Virtuositě tanečních skoků a toček platí
především obdiv diváků, tak jako arii v soudobé italské opeře. Balet se
zvrhá v zábavnou féerii, při níž nezáleží celkem na ději a na pravdivosti
výrazu. Boj o novou baletní formu, taneční drama v pravém slova smyslu,
svede teprve století osmnácté.
Slavné Noverrovy »Listy o tanci a baletech« (1760) temperamentním
způsobem a brilantním slohem bojují za novou formu dramatického baletu,
ballet ď action. Tomuto z nejproslulejších choreografů jsou gesta výtvorem
duše a věrnými tlumočníky jejích hnutí. Útočí proti bezduché rutině, mechanické řemeslnosti v tanci, symetrickým figurám a otrockému napodování. Žádá asymetrii, rozmanitost, citovou odstupňovanost, duši a výraz
v tanci. Balet má být živoucím obrazem vášní a jako poesie a malířství
kopií přírody. Svému reformátorskému úsilí dal Noverre úspěšný tvar
především ve Stuttgartu a ve Wienu, pak v Lyoně, v Paříži, v Miláně
a v Londýně. Vytvořil přes šedesát baletů tragických, heroických, komických a j. Zemřel jako 83letý stařec roku 1810, jsa majitelem portugalského
řádu Kristova. V lesku Noverrovy slávy takřka zmizela dvě jména, která
s ním mohou soupeřit, když ne o velikost, tedy o prvenství v tragickém
námětu v baletech. Je to soupeř a odpůrce Noverrův, milánský rodák
Gasparo Angiolini (1723-1796) a Angioliniho učitel a předchůdce, Franz
Hilverding van Wewen (1710-1768).
Nizozemec Hilverding, školen patrně francouzským baletem, stal se
záhy dvorním tanečníkem a pak dvorním baletním mistrem, pečuje o balet
obou wienských divadel: Burgtheatru a Kärntnertortheatru, Jeho pokusy,
uplatnit tragickou látku v pantomimickém baletu (»Britannicus« podle
Racina, »Idomeneus« podle Crebillona a »Alzire« podle Voltaira), jsou
předzvěstí velkého reformátorského činu, jímž je balet »Don Juan«. Libreto k němu pořídil podle předlohy Moliérovy Hilverdingův žák, Angiolini. nacionalisticky jednoznačnou hudbu napsal Christoph Willibald
Gluck (1714-1787), který tak baletem o rok předešel svoji reformu opery
(»Orfeus«, 1762). Podnět k této reformě vyšel však od přítele Angioliniho
a Gluckova, Raniera Calzabigiho (1714—1795), známého Gluckova libretisty, který byl i nepodepsaným autorem předmluvy k libretu pantomimického baletu o Donu Juanovi. Pro zásady, jimiž se Angiolini a Gluck
řídili, je tato humanisticky osvícená předmluva tak důležitá, že ji zde
v překladu ocituji.
»Hra mnou uváděná je baletní pantomima starověkého stylu. Kdo četl
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řecké a latinské spisovatele, kteří jsou všude rozšířeni v původní řeči nebo
v překladech, zná proslulá jména Pylada a Bathylla z doby Augustovy.
Divy jejich umění učinili nesmrtelnými dějepisci, řečníci a básníci. Lukianos
nám dokonce zanechal pojednání o tomto slavném druhu umění, jež lze
považovat, ačkoliv je neúplné, za jakousi poetiku pantomimického tance.
Starověké umění taneční vrcholilo pantomimou, a to tak, že byly napodobovány mravy, vášně a činy bohů, heroů a lidí rytmickými pohyby
a gesty osobitě výraznými. Tyto pohyby a gesta zobrazovaly vlastně mluvenou řeč, byly jakýmsi druhem optické deklamace; porozumění bylo podporováno hudbou, která akcentovala jednání herce podle toho, zda znázorňoval lásku nebo nenávist, zlobu nebo zoufalství.
To vše se nazývalo saltatio. Slovo, jež nevzniklo ze saltare - skákati,
nýbrž podle jistého Salia, prvního zástupce tohoto umění u Římanů. Všichni se ve svých zprávách shodují v tom, že bylo při tom užíváno výmluvných gest, výrazných náznaků a pohybů hlavy, očí, paží, rukou a nohou.
Pantomimy braly vzory odevšad; jak již abbé Du Bos řekl, čerpaly z pověstí a z historie, vybíraly si z nich buď jednotlivé výjevy nebo celé látky.
Znázorňovaly hněv Achillův, zběsilost Ajaxovu, pýchu Agamemnonovu.
Na divadle byly tančeny verše Ovidiovy, jak o tom sám vypráví; byly to
jednak Metamorfosy, jednak jeho tragedie „Medea". Apuleius popisuje
baletní pantomimu, představující Paridův soud.
Slavný Pylades se zabýval první myšlenkou, tančiti takto celé hry. Pantomimikové nazvali tento .nový způsob tance tancem italským. Ten obsáhl
všechny obory divadla, tragedii jako komedii, satiru i frašku.
Aniž bych se zdržoval déle tímto zkoumáním, pro něž tu není místa,
dodávám, že zmíněný druh umění zanikl. Sdílel osud mnohých ostatních
umění, jež byla teprve v nové době oživena. Stručné poznámky, jež jsem
tu uvedl, snad postačí, aby ospravedlnily moji snahu, uskutečniti na základě mých studií celou hru tanečně pantomimicky. Plod své práce podávám obecenstvu. Baletním mistrům, kteří mají potřebné znalosti a talent,
otvírám nové cesty. Pro svůj pokus zvolil jsem španělskou tragikomedii
„Kamenná hostina", která měla světový úspěch. Tato hra se všude osvěd- f
čila, ačkoliv nedodržuje pravidla jednoty času a místa. Ale námět je velkolepý, katastrofa úděsná a podle našeho názoru vše je pravděpodobné. Tyto
vlastnosti jsou víc než dostatečné pro pokus v pantomimickém baletu.
Tanec se zříká mluveného slova. Divák se nedoví vyprávěním o tom,
že hrdina byl zabit nebo že se sám usmrtil. Jenom oči musí rozumět, sluch
je bez užitku, celý děj musí být viděn. Nelze tudíž spojovat jednotu místa
s pantomimou. A jako není možno se zdržovat dialogy, nýbrž omezit vše-
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chny únavné pohyby ve prospěch plynulosti děje, tak i čirá nutnost žádá,
aby obsáhlá látka byla vtěsnána do rozpětí několika krátkých chvil - takže
ani jednotu času nelze zachovat. Lukianos ve svých pravidlech se ani slovem nezmiňuje o jednotě času a místa a jiného učitele nemáme. Naším
vodítkem je pravděpodobnost. Chtít, abychom úzkostlivě dbali dramatických pravidel, znamená požadovati nemožné.
Kromě toho nemůžeme hry, které pantomimicky zpracujeme, nijak
zlepšovati. „Kamenná hostina" jako mluvené drama byla přijata všude
přes všechny své nedostatky vlídně. Proč by se neměla líbit i v tanečním
provedení ?
Připouštím, že látka je smutná. Ale to je u většiny tragedií. Divadelní
hry přitahují právě tak znázorňováním hrůzného jako příjemného. Změna,
která se od scény žádá, nás nutí, abychom oba druhy střídali. A nám by
mělo být vskutku zakázáno, abychom tancem budili hrůzu, jako se to děje
slovem mluveným ? Vnímáme úděs v tragedii, pláčeme při ní s libou citlivostí, která nás vzrušuje. Můžeme-li němou hrou vzbudit všechny vášně,
proč by nám melo být zakázáno o to se pokusit? Nechce-li být obecenstvo
oloupeno o největší krásy našeho umění, musí si zvyknout na to, že je naše
balety pohnou k slzám.
Dosud tomu tak nebylo, s výjimkou pantomim, které uvedl můj učitel,
slavný Hilverding. Možno směle říci, že jsme neznali vlastně víc, než jednoduchou abecedu tance. Dovedli jsme žvatlat jako dítě, bez možnosti dát
dohromady dvě souvislé věty. Diváci obdivovali naše taneční kroky, naše
postoje, pohyby, náš rytmus, naše skoky s tou klidnou a chladnou lhostejností, s jakou obdivují zběžné skizzy očí, úst, nosu a rukou. Jak jinak na
nás působí krásný, životný portrét Tizianův nebo Van Dyckův, jenž nás
okouzluje, nebo barvitost, oduševnělost velkých maleb Rafaelových nebo
Rubensových, jež si podmaňují naši duši bez možnosti odporu. Kdo se
z nás kdy odvážil pokusu vyjádřit tancem jedinou slavnou osobnost, jako
Hérakla, Thesea, Alexandra, a to v plné důstojnosti a charakterové věrnosti? A dále, jak velký je zase rozdíl mezi takovou jednotlivou postavou
a celými historiemi, jako je třeba obětování Ifigenie, shledání Koriolána
s matkou, zuřivost Medey vůči dětem, vražedné úklady Klytaimnestřiny
proti Agamemnonovi! Ať si o sobě myslíme co chceme, náš vnitřní cit nás
nutí srovnávat chudobu dneška s bohatstvím starověku.
Toto bohatství mne oslepilo - horečně jsem po něm dychtil. Pokouším
se nyní proměnit v čin vše, co jsem po bedlivé práci nashromáždil o pantomimě starověku. Nebude-li moje námaha korunována úspěchem, nepropadnu malomyslnosti. Umění není odpovědno za chyby umělců. Po vět-
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sich zkušenostech budu mít snad i větší úspěch a obecenstvo mi jistě přičte
k dobru jako zásluhu pokus, učiněný s nejlepšími úmysly i skrovné prostředky: pro tento druh umění nám přece jen chybějí všechny nutné předpoklady.«
Z celého textu, jemuž následuje stručný obsah děje, je patrné vážné
úsilí o vyproštění tance z lehké zábavnosti a snaha, postavit jej po bok
ostatním vážným uměním. Významný úkol tu připadl hudbě Gluckově.
Byla důležitou složkou pantomimy, neboť ona, podle slov Angioliniho,
hovoří, zatím co tanečníci dělají jen pohyby. »Bylo by nám téměř nemožné
být srozumitelní bez hudby, a čím více je přizpůsobena tomu, co chceme
vyjádřit, tím lépe chápeme.«
Premiéra »Dona Juana« byla 17. října 1761. Přes svou neobvyklost
setkalo se představení se značným úspěchem, zvláště hudba a výprava se
líbily. Rozladil poněkud tragický závěr. Balet se udržel tři roky na repertoiru, což byl na tehdejší dobu jedinečný úspěch. Na své cestě do Wienu
viděl jej jako dítě i Mozart, na nějž učinil hluboký, trvalý dojem, jehož
stopy najdeme i v stejnojmenné opeře, o 26 let mladší. Gluckův balet
o Donu Juanovi prošel záhy celou Evropou a byl hojně upravován a předěláván. Většinou byla tři úsporná dějství původní verse rozšiřována na
dějství čtyři, hudba sama přepracovávána a rozšiřována cizorodými vsuvkami. O životnosti této první tragické baletní pantomimy svědčí, že se
občas vyskytne na repertoiru i v době současné. Krásného finale své baletní
hudby užil ostatně Gluck sám pro druhý akt svého »Orfea«. Ve své době
nemá Gluckův balet sobě rovna. V další historii jevištní taneční formy
uhajuje vždy čestné místo, neboť je vynikajícím uměleckým dílem, v němž
hudba s tancem dospěla k vzácné jednotě a životné výraznosti.

Maurice Blondel
ZROZENÍ MYŠLENKY
Často se uvažuje tak, jako by vnímání bylo první danost a docela stejné
u zvířete a člověka. To je dvojí omyl. Viděli jsme již nesmírnou práci,
která předchází, připravuje a odlišuje nejslabší organický a duševní dojem.1) Určili jsme také, do jaké míry je naše, i ta nejméně vyvinutá, sensiTento Článek je výňatkem z autorova stěžejního -dvousvazkového díla »La Pensée«
( 1 9 3 4 ) , které je zase částí mohutné filosofické trilogie, jejíž další dva díly mají názvy
»L'Action« a »L'Etre et les étres«. Autor zde navazuje na předcházející rozbory o rozdílu
zvířete a člověka, který se projevuje již ve vnímání, jak to pak důkladněji rozvíjí v tomto
článku.
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bilita určena lidským organismem a vývojem přejímacích a reakčních
středisk, které dodávají našim vjemům originalitu, pevnost a anthropomorfní neměnnost. A tak není vnímání ani primum datum, ani datum
commune, které dodává vědě a pudu stejné východisko.
Budeme-li nyní zkoumat základní rozdíly, které působí nesouměřitelnost zvířecího chování a způsobu, jímž dítě přijímá a užívá dojmů z přirozeného uspořádání vesmíru, v němž je ponořeno, nesmí nás nikdo obviňovati z vynalézání opačného, svou fiktivností, předpojatostí a záměnou
principů však analogického románu, k němuž se utekl Condillac: pod
rouškou analysy neustále zneužíval hypotethicky sestrojené synthesy, předpokládaje již jako dané to, co se mělo teprve dokázat.
Nikoli, neuvedeme fakta, vymyšlená pro potřeby naší věci. Nejde tady
o důmyslnou fikci, jako byla ta, kterou vnukla Mile Ferrand autoru systému o přeměně vjemů. Prchajíce vždy před theoriemi, zkoumejme pozorování, získaná přímo na živých bytostech.
I. Protože jde nejprve o zachycení konkrétních dat, můžeme přijmout z tisíce podobných - testy, sebrané jedním učeným naturalistou. Pan
Boutan2) si vymyslel společnou výchovu svých dětí se zvířaty, které nazýváme vyšší, jako jsou opice, a uvedl je k rodinnému stolu. Podnikl dále
nadto ještě s oběma velmi dovedně zkombinované pokusy, aby podporoval
jejich důmysl. Šlo na př. o rozdílně uzavřené krabice, v nichž byly různé
pamlsky a hračky, a když ponechal mladé bytosti zcela volně jednat, studoval ze svého neviditelného úkrytu jejich různé chování. Nelze nám zde
zkoumat podrobně vynalézavost, množství pohybů a různých odstínů,
jimiž se projevovala chtivost a to, co bychom mohli v širším smyslu slova
nazvat inteligencí těchto mláďat, odsouzených k mukám Tantalovým.
Po určitém období, kdy u jedněch i u druhých jsou pohyby počátečním přizpůsobením, nastává okamžik, kdy se použité methody (dá-li se
u zvířete mluvit o methodě) naprosto rozcházejí. Zvířecí mládě má po
určitou dobu náskok před dítětem, protože má často jemnější smysly,
2

) Profesor na Faculté des Sciences v Bordeaux. Srov. jeho dvě srovnávací studie,

jednu o dvou jazycích, druhou o dvou methodách

zvířete a dítěte. Jsou to přesné testy

učence, který není nijak filosoficky předpojatý, testy, které se stejně najdou u mnohých
psychologů experimentální školy nebo v dílech, která je shrnují, jako je kniha G. Bohna
»La Naissance de L'Intelligence«. Název je podivný, avšak kniha je instruktivní, neboť
obsahuje mnohá obiter dicta a závěr, v němž je ověřeno naše konstatování skutečnosti.
(Redakce této kapitoly se datuje již několik roků; jestliže mi vsak překážky zabránily doplniti doklady, podstata skutečností a závěrů zůstává.) Krásné práce Piagetovy přinášejí
cenné analogie a náznaky. Opakuji ostatně, že se nepřidržujeme ani tak vývoje vědy, jako
skutečností, které jsou podkladem všech možných theorii.
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rychlejší pohyby a potřeby vytříbenější. Tak jde-li o nalezení způsobu, jak
otevřít různě zavřené bedny, kde je ovoce a koláče, dosahuje opička ukojení své chtivosti nutnými pohyby daleko rychleji než dítě, neboť její pohyby jsou prudší a asociativní paměť plastičtější. Přijde však okamžik,
kdy dítě dosáhne náskoku definitivního a rozhodujícího: je to den, kdy
záblesk úvahy mu nahradí ryze zkušenostní jednání poznáním překážek,
které má překonat, postupem, který je založen na vyhledávání příčin a
prostředků, krátce výkladem, který má již povahu rozumovou a obecnou.
Aby toho dosáhlo - místo aby se vrhlo na náhodné zkušenosti zvířete - má
potřebu zastavit se, nabrat jakoby dech, zarazit, podle technického výrazu,
své automatické pohyby, aby tak poskytlo své temné, ale již charakteristické reflexi čas k předvídání a k myšlenkovému uskutečnění konečného
jednání a všech prostředků, aby jistě dosáhlo cíle. Je vidět, že to není rozdíl
stupňový, nýbrž základní protiklad dvou způsobů jednání; byl by to naprostý zmatek, kdybychom je stavěli vedle sebe, jako by jedno jednání
bylo jen pokračováním nebo složitější formou druhého.
Tento protiklad podtrhuje ještě jedna velmi výrazná skutečnost: zvíře
je uvedeno do pohybu toliko vnadidly, které působí na jeho chutě, odvrací
se od všeho, co je cizí jeho mlsnosti, bázni, ostatnímu citovému a emotivnímu životu. Dítě je naopak často přístupné vábení předmětů, které je
lákají tak říkajíc pro ideální potěšení nebo z vyšší zvídavosti. Zaznamenejme již na tomto místě jeden rys, kterého použijeme v dalším: je to skutečnost, že dítě má již od raného věku schopnost zájmu, abychom tak řekli,
bezzájmového: rádo upoutává svou pozornost a své úsilí k předmětům,
které nemají žádného vztahu k jeho organickým potřebám.
II. Co tedy vyplynulo - a to velmi důrazně - z pokusů, které nikdo
neobviní z toho, že jsou založeny na smyšlenkách a abstrakcích a z nichž
si musíme odvodit poučení ? Viděli jsme, že zvíře mělo náskok před dítětem v rychlosti a pohotovém přizpůsobení svých impulsivních pohybů. Tu
a tam zaklepe na bednu, a dotklo-li se náhodou spouště nebo zásuvky,
zmocní se vytoužené kořisti, aniž se podívalo na překonanou překážku.
Není pochyby, že pro další pokusy získává takto zběhlost a - abychom užili
Leibnizova výrazu - sled pohybových obrazů a automatických reakcí:
jedná však zkušenostně, bez stínu výkladu skutečnosti, způsobem strojovým, nikoli pochopením příčin, a nadto je zajímá jen to, co je v úzké
souvislosti s jeho chutí a s požadavky jeho bezpečnosti nebo výživy.
Dítě reaguje pomaleji, avšak jeho pokroky, i když pomalejší, jsou
jistější a schopnější nekonečného rozvoje. Základem jeho dočasné podřadnosti a jeho budoucího úspěchu je potřeba, kterou pociťuje velmi brzy,
Řád IX. 2 6.
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potřeba zastavit se, aby hledalo, nepouštět se do dobrodružství, mít
methodu, zkoumat důvody nesnází a podmínky úspěchu svého úsilí. Sestavuje si proto myšlenkově plán činnosti, zkouší různé hypothesy, nepostupuje již podle náhody, nýbrž podle uvážených a složitějších pokusů. Jestliže tak dosáhlo výsledku, který chtělo, áť šťastnou náhodou nebo záměrným úmyslem, stává se pánem mechanismu a jeho myšlenka pak, uvedená
do pohybu jako zvířecí chuť žádostí, stává se, můžeme-li užít toho slova,
intelektuálním uspokojením, vědeckou zvědavostí, obecným řešením,
opravdu použitelným na všechny podobné případy. Tím si vysvětlíme,
proč na ně často překonaná nesnáz nebo hračka, skýtající zvířeti neznámé
radosti, působí více než smyslová žádostivost, neboť rodící se myšlenková
činnost působí potěšení, přesahující již nižší žádosti.
Jak je tedy hrubý a chybný běžný výklad, podle něhož je souvislost
mezi vývojem života zvířecího a lidskou činností! K tomu je třeba dodati
ještě toto: jsou nesprávná a mylná novější tvrzení, která vidí v setrvačnosti, pudu a rozumu rozvíjení jedné a téže síly, tlačící se v jistém smyslu
zezadu, vis a tergo, rozvíjející svůj původní elán třemi rozdílnými směry,
aniž by ovšem toto trojčlenění bylo s to vytvořit tři rozdílné řády. My zde
naopak musíme zdůraznit, že pud a rozum mají kořeny rozdílné a jejich
cesty se nedají vzájemně na sebe převádět.
III. Znamená to, že dítě, jednou probuzené k lidské methodě, nemá
potřebu uchýlit se k zvířecímu empirismu? Nikoli. Oba způsoby zůstávají, často se pronikají a podporují u člověka, dokonce i u učence a filosofa. Nesouměřitelnost užívaných prostředků nebrání spolupráci a je nutno
spíše připomenout spojení rozdílných nástrojů, jako je rukojeť a čepel
u nože, stejně jako musíme uznat a ospravedlnit souběžnost funkcí při
rozdílnosti principů nebo aspektů přírody a myšlenky. Také zde při smyslovém vnímání a při jeho užívání je třeba označit vzájemné výhody a částečné
souvislosti toho, co zůstává zvířecí a co je skrytě a neoddělitelně lidského
v našem smyslovém životě.
Nebudou nám tedy vytýkat, že popíráme ony vzdálené přípravy,
opravdovou souvislost životních a myšlenkových forem; neméně jistá je
ovšem diskontinuita, a je-li důležité, abychom nenechávali ducha ve vzduchu, je stejně podstatné, abychom jej nevyvozovali z nižších oblastí, jako
by byl toliko výslednicí nebo jakýmsi jejich zhuštěním. Zde jako všude
musíme proklouznout dvěma úskalími, o něž se vždy rozbila filosofická
pravda, ztrácejíc tak rovnováhu.
Tento pokus je ovšem delikátní tím, že souvislosti obou řádů jsou velmi
snadné: oba jsou vzájemně spojeny mnoha svazky a někdy se dokonce
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zdá, že nižší způsoby předčí výsledky získané samotnými methodami
rozumu. Viděli jsme opravdu, jak zvíře mělo náskok před dítětem a jak
řešilo daleko rychleji otázky, které rodící se uvažování nedovedlo rozluštit
tak lehce, jak to dovedl okamžitý nápad pudové žádostivosti - rozum však
dovedl přesněji rozeznat zvláštní znaky, které oddělují stavy zdánlivě smíšené. Dočasná nadřaděnost »zvířecí methody«, jak ji nazývá Boutan, znamená vlastně definitivní podřadnost a nedovoluje vývojový přechod z činnosti pudové do činnosti rozumové.
Po rozboru zvláštního případu je tedy nutné zachytit a určit obecnou
pravdu, která je v něm skryta. Tady jde o celou theorii vnímání a právě
zde vládl nejčastěji opravdový zmatek. Nevytvořil se z vnímání, chápaného jako stejnorodá a prostá skutečnost, prvotní fakt při rozmanitosti
aspektů, jejichž různost se však popírala ? Z této skutečnosti, označené jako
prvotní a jednoznačná, snažili se pak vytvořit společnou a totožnou věc
u zvířete i člověka, jako by zvířata a lidé viděli a vnímali tytéž věci, jen
si je různým způsobem vykládali.
Toto je anthropomorfismus, který není ničím oprávněn a který jen
poněkud kritická úvaha musí zavrhnout. Naše vnímání, pravda, je založeno jako vnímání zvířecí na podivuhodném doplňování skutečností a tendencí, které vylučují nauku o »presentacionismu«, jíž se v XVIII. stol.
tak zneužívalo, která však vždy více nebo méně zjevná otravovala nauku
o poznání. Neboť jen málokdy se zříkali tohoto východiska.
Jest nám nyní podati hlubší kritiku tohoto omylu (který jsme vytkli
již shora) a ujasnit si jeho neblahé důsledky. Připomeňme, že sám Platon
pokládal smyslové vnímání za první a nevyhnutelnou skutečnost, říkaje:
»Musíme začínat očima a hmatem, každá jiná cesta je neschůdná.« Ano
a ne. Smyslové vnímání je východiskem jen pod tou podmínkou, že zaměřuje naše zkoumání obojím směrem, stejně tak dolů, odkud je determinováno, jako k vyšším oblastem, kde je doplňováno činností ducha. A toto
doplnění může být libovolné potud, čím méně jsme prozkoumali podzemní podmínky sensibility.
Stejně tak se nesmíme dát mýlit tím, co se neprávem nazývá bezprostřední data, vlastní pocity, prvotní percepce: všechno toto znamená zneužívání slov, falešnou jistotu, a každá filosofie, která bere za základ čiré
smyslové vnímání, ať již je jeho užití buď ve smyslu empirickém, racionalistickém nebo idealistickém, je filosofie špatná v svém základě. Neboť
naše lidské vněmy předpokládají zároveň předcházející zpracování a následné určení, které jim odnímá znak čiré a prosté danosti, o jejíž prostotě
a zdánlivé stálosti jsme byli dlouho přesvědčeni.
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Z toho také plyne, že se zvířecí vněmy, zbavené toho, co jsme před
chvílí nazvali vyšším určením lidské sensibility, vztahují toliko k organickým potřebám a omezují se na zájmy, určené životními požadavky
druhu nebo individua. Jak poznamenal Lachelier, noří se na příklad pes
do continua vůní, které mají pro něho hodnotu značek, přesnou specifikaci, o které nemáme ani potuchy, a každý hmyz má takto svůj způsob
reakce, zvláštní soustavu tropismů, z čehož můžeme uzavírat, že to, co
u nich nazýváme vnímání, vkládajíce do toho jakousi vágní ideu vnímání
poznávajícího, je nesprávné rozšíření, vkládání našeho způsobu vnímání.
Vystříhejme se nyní chybných analogií a nepropůjčujme se k tomu, abychom pokládali za skutečnosti téměř metafysické smyslové danosti, které
mají prý údajně znak objektivity, společný všem smyslovým bytostem,
a hodnotu skutečnou a obecnou. V tomto smyslu znamená pokrok současné konkrétní psychologie opravdové osvobození.
Vpravdě tedy musíme usilovat, abychom se zbavili zvyku, zakořeněného již od dětství, že totiž přikládáme zvířatům naši vlastní mentalitu
a předmětům vlastnosti, které na nich pozorujeme jaksi se zvířecího hlediska; toto je tedy oblast, kde je nutno, aniž bychom upadli do sebemenšího subjektivismu, opraviti to, co Nicole nazývá našimi »přirozenými
předsudky«, které, i když jsou přirozené, nejsou ovšem oprávněné, a Malebranche vytušil již předem nejnovější závěry psychologického relativismu,
pokud jde o užitkový význam sensibility.
IV. Podle našeho rozboru v první části jeví se nám smyslové vnímání,
dříve než vstoupí do vědomí, jako životní a specifické přizpůsobení určité
bytosti k svému prostředí. Jest v první řadě životní obranou, nutnou výstrahou pro zachování individua nebo druhu. Svatý Augustin měl tedy
pravdu, když v něm viděl ne tak prostředek pro poznání pravdy, nýbrž
spíše vyhledávání užitku a odpověď na biologické požadavky. To se často
zapomíná, přijímají-li se smyslové vněmy, i ty nejprimitivnější, jako přesní
a nezaujatí svědkové o přírodě a - abychom tak řekli - o ontologické skutečnosti věcí.
Je-li smyslové vnímání vždy částečné, užitkové, vztahující se k organickým potřebám podle zvláštních požadavků každého organismu, není
proto nutno popírati, že pohání přirozený realismus. Život není věc libovolná. Opírá se o celý kosmický řád, a pokud má potřebu přizpůsobiti se
mu, přináší o něm své svědectví, změněné ovšem hranolem potřeb, avšak
zapojené do reálné soustavy fysických a noetických sil. Odtud potřeba, zachovat smyslovému vnímání pro budoucnost poznávací hodnotu - ano,
avšak jen s velikou opatrností a kritickými reservami.
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U člověka komplikuje otázku smyslového vnímání příchod vědomí,
které proměňuje zvířecí dojem v opravdovou percepci. Ve skutečnosti
jsme spontánně přiváděni k abstrahování, k zpředmětnění našich smyslových vněmů, které rádi ztotožňujeme s jejich objektivními příčinami, aniž
bychom zpravidla uhodli organickou podmíněnost, duševní užitkovost
anebo subjektivní předpoklady a intelektuální konstrukce, k nimž obyčejně dávají podnět a které se skrývají v zdánlivě prosté podobě intuicí,
ačkoli jsou velmi složité. Duchové, pokládaní za velmi kritické, takový
Kant a celá řada metafysiků, mluvili v protivě k jiným o »smyslové
intuici«, aniž měli podezření k podivnému změtení fakt a idejí, které se
utíkají pod tento pojem tím nebezpečnější, čímž se zdá jistější.
Co je tedy u zvířete život nevědomý, přísně omezený na úkol užitkový,
může se u člověka stát předmětem podvědomí a jakousi výměnou míst
sestupuje pohled rozumu do oblasti smyslovosti, jako zase výhonky smyslovosti dosahují do samého života myšlenky. Tato výměna je nepochybně
zcela normální, ale je v ní nebezpečí, proti kterému bude vždy dobře se
bránit. Pro tuto chvíli se omezíme na dvě poznámky.
Jestliže jsme viděli, že v říši živočichů se orgány vyvíjejí proto, aby
umožnily živé bytosti větší rozpětí jejích informačních a záchovných prostředků, můžeme říci, že tyto vynálezy přírody jsou z velké části shrnuty
a zdokonaleny v lidském organismu. Jsou nepochybně jiné smysly než
naše, a je-li rozum universálním nástrojem, musíme přiznat, že disponuje
nástroji neúplnými a částečnými - odtud potřeba umělých nástrojů a využití nových prostředků bádání a činnosti vzhledem k fysickým silám (počínání, v němž mnozí filosofové, zejména Bergson, chtěli vidět charakteristický znak homo sapiens, který se stal homo faber). Jest ovšem neméně pravda, že se svými orgány opravdu noříme do hloubek fysikálního
a biologického světa, abychom z něho dostali naše smyslové vněmy, které
nesmíme ani podceňovat, ani vyvyšovat. Bylo by pošetilé dělat z nich naprostou záruku skutečnosti, ale pošetilé by také bylo, kdybychom v nich
viděli jen klamné jevy a zcela subjektivní iluse. Jimi se dovídáme nejen
dostatečně o tom, jak založit praktické a blahodárné přizpůsobení v řádu
tělesného života, nýbrž také o tom, jak živit a ověřit vědecká a metafysická
zkoumání, jak dále uvidíme. Ne neprávem chválil Aristoteles lidský stroj,
říkaje zejména, že ruka je vpravdě orgánem myšlenky, schopná utvářeti
se podle všeho a všechno ovládat. Tak i to, co se zdá ryze živočišné v nás,
jest již přípravou, rozumem, připraveným k výstupu a k vládě, jakýmsi
druhem tvůrce, který bude sídlem myšlenky.
Na druhé straně však se nesmíme dát mýlit těmito začátky vtěleného
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rozumu, jako by nejlépe disponované orgány stačily k vytvoření funkcí.
Bude dobře dostati se k základům a vrhnout světlo na tento život, který
nazýváme vědomý nebo nevědomý, neboť není ještě nikterak oním »myšlením myšlení«, jediným, které chápajíc samo sebe může vytvořit myšlení
schopné úvahy a svobody. Musíme neustále zdůrazňovat propast, která
přes souvislost životních forem odděluje živočišnost a lidskost.
Druhý bod, který musí upoutat naši pozornost, je skutečnost, že myšlenka v nás se nedovede zbavit všech nižších souvislostí, třebas je sama
ryzí. Je-li tedy dobře poukázat na různorodost, je zároveň dobře přiznat
a chápat vzájemnost nejprostších organických a duševních funkcí a nejvyšších forem myšlenky, konkretisujících takto theorii o »lidské složenině«
a »duši, která je formou těla«. Uvidíme nakonec, že jsou vzájemně prostředkem a účelem, aby nám poskytly dokonalý duchovní život. Kdyby
příroda nebyla proniknuta noetickým prvkem (natura ut ratio), kdyby
rozum nebyl ponořen v naší přirozenosti dříve, než se sám v sobě pročistí
(ratio ut notura), život naší myšlenky (ratio ut ratio) by nebyl možný.
Poznání bez základů, vědomí bez niternosti nemůže existovat, a o těchto
otázkách musíme mít jasno jakožto o tvrzeních zanedbávaných a přece
pevných a plodných.
Nechrme však na chvíli stranou tyto předběžné poznámky, určené
k pobídnutí a upoutání čtenářovy pozornosti. Jde nyní o to, abychom se
postavili před zázrak všech zázraků, před vznik vnitřního světla, před
fiat lux neviditelného světa. Tuto skutečnost je nutno vidět v její nejpoutavější podobě, třebas je obyčejně ještě zahalena pomalu se ztrácející
mlhou - často však se objevuje tak náhle, tak čistě jako první paprsek
slunce, vystupujícího nad obzor. Tento div musíme tedy nejprve zaznamenat. Pak z něho musíme odvodit pravdy, které obsahuje.
Jsou-li přesné rozbory, které jsme právě provedli, je nutno z toho uzavírat, že myšlenka - přes všechny obaly, které obyčejně zahalují její nenápadné zrození - je především čímsi naprosto novým, něčím, co vyvstává
jakoby náhlým výbuchem. Abychom si mohli ověřit toto odvážné tvrzení,
jak rádi bychom se stali přímými svědky tohoto objevu, tohoto záblesku
světla, který osvětluje celý obzor až dosud temný, tohoto příchodu vědomí,
které ještě nebylo a které rázem pociťuje a chápe sebe! Je možné takové
pozorování, dá se provést a skrývá v sobě cenné poučení o původu a vzniku
opravdové myšlenky?
Přeložil Rudolf Voříšek
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VARIA
Člověk jako míra všech věcí
Každá generace vychází z únavy z umělého. Svět, který spatřuje, je pro ni příliš přeplněn nábytkem, zastírajícím mu skutečnost světa. Proto v úsilí pokolení vždy se na začátku zračí nutnost ideové (tušené a probleskující) orientace, která by mu dala metafysickou jistotu Jsoucna, pocit ztvárněného Beztvárna: přítomnost samu, v podstatě a opodstatněnosti. Ve svém hledajícím vidění světa chce zahlédnouti vesměrnost, v přítomnosti
se projevující; náhodnému je dáván smysJ, od »jevení« přecházíme k bytí.
Má-li takové jednání obsáhnouti v sobě platnost trvalé jistoty, musí se tato aktivita
ducha pohybovat na vnitřní linii niterného prožitku, jehož základem je chtěná bezprogramovost a pokorné mlčení.
Prožitek není jen uskutečňováním našich náhodných a subjektivních přání, aby nás
naučil pohodlně žiti v určitém směru. Nesmí být ani subjektivním důkazem toho, co chceme míti předem za prokázané. Nesmí vynechávat, zamlčovat, ale obsáhnout nás, abychom
byli sami sebou, vnímali »celičkým tělem« (Thoreau). Dostává tak prožitek ráz ideové
objektivisace,

která určí jednoho dne naše místo a úkol v živobytí, naše poslání, naše

vzezření.
A k této mluvě, do které současný spisovatel i básník vpřádají osnovu fabulace a děje,
přiznává se i současná estetika, mluvící o »odzájmovělém instinktu«, jenž znamená vytržení
námětu z teoretických nebo praktických účelových souvislostí. Teprve takto přiznaná estetická relevance celku může znamenati »povýšení námětů do oblasti, kde se může skutečnost zjeviti ve vztazích k nám a ne ve vztazích, ve kterých ji potřebujeme míti my...«
A do třetice napoví i kritik, kterému je dnes zřejmé, že více než kdy jindy spočívá jeho úloha v úsilí, připravovati schůdnost cest a narážeti na ně v dílech současníků. Tak
trochu podle slov Goethových, že nutno předem něčím být, abys mohl něco vytvořit, sleduje i za cenu omylů a experimentů tvůrčí růst očekávaných hrdinů, vidí, jak hluboko v nás
je zakotvena možnost před svým svědomím odpovědné jednat. Až jednou ten doposud jen
první člověk v románě stane se hrdinou, pak bude bojovat a rvát se za ospravedlnění toho,
co se mu stalo poznanou hodnotou života. Zatím jen »plnost ho přemohla. Musil se osvobodit slovem«. Až bude osvobozen sám v sobě, od své výlučnosti vypjatého jedince, osvobodí se činy. Stane se nositelem pochodní.
Těchto několik myšlenkových nárysů vzniklo na okraji nového románu
Hanuše:

Bílá cesta mužů, vydaného v Živých knihách Družstevní

Miroslava

práce v dubnu

1943,

v grafické úpravě Václava Fialy.
Ve své čtvrté knize bál se už Hanuš napsat román o vnitřních osudech svých postav,
které, ač mění jména, zůstávají týmiž v osudové naléhavosti a posloupnosti svého vývoje.
A jestliže už v Méněcennosti byla zachycena osnova života vskutku tvořivého a nyní dozrává smysl jejich bolestné cesty, musil Hanuš postaviti své románové dvojice tváří v tvář
sobě, nerušené proměnlivostí vnějšího světa a musel jim dáti ochutnat nezředěného doušku
z poznání nekonečna; tak, aby míra jejich vývoje naznačovala i míru jejich odolnosti, jejich existenčního smyslu.
Prozatím vymezil si jejich konec tragicky.

•
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Před dvěma roky vyšel v knihovně Symposion k tisku zpracovaný deník Richarda E.
Byrda: Sám a sám v ledových pustinách jižní točny. Velitel polární výpravy odebírá se
sám na předsunutou povětrnostní stanici. V tíze vlastní odpovědnosti nemohl poslat jiného, dva odmítl ze zásadních důvodů psychologických a pro vypravení tří nestačily technické prostředky, jsoucí po ruce. Byrdova věta: »a proto jsem vyloučil možnost obsaditi předsunutou základnu jen dvěma muži«, která se stala mottem Hanušovy práce, nepotřebuje
jistě dlouhých dovětků, vzpomeneme-li jen na zprávy dra Běhounka o osudech skupiny
Malgrémovy za nešťastné Nobilovy cesty vzducholodí na severní točnu.
Kniha Hanušova je vědomým použitím deníku Byrdova a nechci zde rozhodovat, zda
to omezení tvůrčí invence je kladem či záporem jeho naprosto ne románu. Domnívám se
jen, že by asi Hanuš nenašel z vlastní zkušenosti jiné vyhovující prostředí a odvážný pokus
dopadl by ještě »papírověji«, než jak se mu již nyní vytýká.
Myšlenkové motivy, které se u Byrda vynořují teprve po rozhodnutí vědeckého účelu
Předsunuté stanice (»Chtěl jsem zakořenit v nějaké plodné, rozhojňující a životadárné filosofii« - Byrd, str. 15), stávají se u Hanuše motivy hlavními, v thematickém rozvrstvení jeho
knihy. ( » A víra, že právě tady uvolní polární noc v člověku ony síly, které v civilisaci jsou
pohodlně skryty za navyklým klišé společenského chování.« - H., str. 58.)
Autor použil Byrdova předpokladu, obsadit Předsunutou stanici třemi muži; jeden
z nich však cestou onemocní a zbývající dva rozhodnou se obsadit základnu sami, proti
všem varováním a proti jim známému přání velitelovu. Hanuš ovšem i tuto svoji vlastní
- ne právě logicky šťastnou - fabulaci ideově vykládá jako nezměnitelnou lidskou

osudovost

a determinaci, kde člověk i svým činem naplňuje předurčený mu osud. Tato myšlenka je
v knize stále prohlubována Karnovou Četbou Scottových zápisků Poslední cesta.
Vnější okolnosti nejsou však jediným Hanušovým vztahem ke knize Byrdově. Hanuš
touží již dnes po člověku činu: jako spisovatel však vidí, že ho ještě není práv. A proto
Karn a Handley jsou postavy vyhmátnuté z osobnosti Byrdovy. Jsou to dva póly jeho
vlastního těla a každý z nich je dotažen až na nejvýše možnou hranici psychologickou.
A mezi nimi dlí osud, jehož oba jsou poslušnými vykonavateli. Handley tento osud se
smíchem popírá, když o něm s Karnem debatuje.

»Krása, slyšel znovu, ale co je to, člověče. Co )e to!...
- Co je krása, řekl Karn ironicky. Ta prostě je. Můžeš ji vidět, podivovat se jí3 ale
nemůžeš ji rozluštit...
- Mně také učarovala, řekl Handley, když se Karn trochu uklidnil; jako

problém...

Koncentrace elektronů v blízkosti magnetických pólů. Luminiscence atmosféry. Dobře. T o
je theorie Birkeland-Störmerova...
- Proč mi to chceš vysvětlit, bránil se tiše Karn...
Miluje tajemství (Handley), protože jsou, ale nesklání se před nimi. Rozumím mu,
ale nejsem přesvědčen, že svět je rukavice, hozená lidské pýše. Jsem nakloněn přijímat jej
jako zázrak... Představa rozluštěného světa mne bolí. Kde by bylo potom místo pro toho,
jehož se neodvažuji nazvat jménem?« (Strana 96-105.)

Použil jsem zhuštěného dialogu z Hanušovy knihy, abych na jeho příkladě dokázal
dvoupólovost obou mužů, mezi nimiž prý chybí ten třetí, který by vyrovnával protivy. Ale
chybí zde, domnívám se, víc, něco důležitějšího. Srovnejme jen. Handley je meteorolog,
vědec, věda je mu záminkou, aby se mohl uskutečnit
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(H. 52), svět se mu dělí na fakta

dosud neznámá a už poznaná. A protože tyto více méně civilisační hodnoty nedorostly
v něm niterné hloubky a přístroje jsou mu jediným prostředkem k poznání, tělesně raněn
ocitá se mimo svoji realitu. Nařkne Karna, že se chce on sám zmocnit jeho přístrojů,
ukrást mu jeho »příležitost«, jeho »svět« a z tohoto myšlení, které se nyní objektivně prokazuje jako nesprávné a povrchní, vyvine se jeho nenávist ke Karnovi. A tento naopak je
člověk, jehož niterná hloubka nedotkla se dosud povrchu, ponorná řeka, které zatím je
člověk jen věčným thematem.

Karn, vědoucí jen o naprosté oprávněnosti své cesty, i za

cenu své smrti. Mezi těmito dvěma musí nastat tragedie.
Jak je tomu u Byrda? Byrd, tělesně poraněn a otráven plyny, utíkajícími z kamen
(u Hanuše hoří kamna dobře, ba výborně!) v bezmocném tělesném stavu nepřestává varovat základnu své výpravy, aby při pochodu k němu ničeho neriskovala a vyčkala dobrého
počasí. Byrd líčí tento boj sama se sebou v několika lapidárních větách a s velikou sevřeností. Ovšem, ani Karn, ani Handley nevolají základnu o pomoc, když cítí, že se mezi nimi
schyluje k bouři, ale činí tak ze studu ze vzájemného ponížení. - Z těchto několika srovnání
usuzuji na to, že mezi Karnem a Handleyem nechybí jen ten třetí, vyrovnávající a smiřující,
jemný Walter, ale člověk činu, velitel odpovědný, vědomý a z vnitřní jistoty prosazující
svou vůli. Převedeno do naší hladiny: chybí zde člověk hotový, který sám sobě není už jen
thematem, ale ucelenou stránkou. Nehotovému se tříští i činy pod rukama. - V Byrdovi je
ještě o něco více: o jeho úkol a poslání. O tom u Hanuše ani slovo. Nakonec myslí ten
i onen jen na sebe. Karn na svou pravdu a Handley na své přístroje,

na svoji pomůcku

k uskutečňování se.
O Karnovi píše na jednom místě autor, že nemůže očekávat z vnějšku něco překvapujícího. Ale přece není Karn už tím, co jsme nazvali člověkem hotovým. Sám prochází
sprškou poznání při četbě Scottovy Poslední cesty, která je mu druhou skutečnou knihou,
kterou četl. J e to osoba dosahující a zkušenost, kterou nabyla na 80. stupni j. š. by měla
vyvrcholit Hanušovo objevování člověka.

•

Byla tragedie, ke které dochází na Předsunuté základně, nutná? Neboť čí je to vlastně tragedie? Karnova, který ani v okamžiku, kdy z nenávisti za ním Handley zavírá střešní
poklop, kterým vyšel pozorovat polární září, neslevuje v ničem ve svém poznání a naposledy volá a odpouští: Handleyi, nezabil jsi mne!? Ale Karn slovo tragedie popírá: je to
osud, ke kterému kráčíme, a to není tragické. Ale je to truchlohra Handleyova, který se
zbavuje hmotného přízraku Karnova, aby uchránil sebe - a nakonec přece hyne jako sebevrah. Neboť Handley nevěřil v to, co pravil Karn... V předprsni krajiny, která »chtěla být
milována nebo nenáviděna hlubšími mohutnostmi, utajenými silami, jež člověk v sobě spíše
tuší než objevuje«, nahlodává ještě Karn sám vratkou jistotu Handleyovu hudbou Bachovou (u Byrda je to Beethoven), z které on cítí spíše des než krásu, podobiznou dívky, jež
se naprosto nepodobá filmovým hvězdám. Ano, víme, svým činem spějeme k osudu, který
je nad námi, nezměnitelný, neúprosný... Ale otázky vlastního vzniku tragedie, právě onoho
vnitřního popudu, který byl tak dlouho vzájemnými dialogy mezi oběma připravován, zůstávají nezodpověděny. Snad je to volný list pro další Hanušovu cestu...
*

Pološílený Handley vyťukává na Morseově přístroji volání o pomoc. J e to jeho poslední léčka. Poslední naděje na vlastní vítězství a přemožení sil, jež nejsou z tohoto světa.
Posádka, která přijíždí zachránit Předsunutou stanici, má být postřílena. Handley chce být
absolutním vítězem, absolutním pánem sebe sama. Sám v samotě.
Tragedie je objevena, ale ne zjištěna. Na předsunuté základně zůstávají s Hand-
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leyem třetí zamýšlený účastník Walter a velitel Schlossbach. Tento pátrá po příčinách
a uměje jednat i s pološíleným Handleyem, vynucuje si jeho přiznání... Doznav pravdu,
umírá Handley jako sebevrah.
Zastavme se ještě u této episodní postavy Schlossbachovy. Nedosahuje toho, Čeho
nedocílil Karn? Nejde zde o to, že přichází, až když je v podstatě vše ukončené, hotové.
Zatím co Karn si uvědomil až pozdě, že nesmí před Handleyem psát, skutečně »mluvit
o všem« (protože někteří lidé nesnesou pravdu), uměl tohle vše Schlossbach, obdivující
se niternosti Karnově. Není i v tom Schlossbachovi kousek nového hrdiny, jeho před světem vyrovnaná tvář ?
Víme, že je nesmysl chtít předpisovat autorovi cestu, po níž bychom ho rádi viděli
kráčet. Ale Hanušovi zbývá nyní dvojí: Buďto se omezí na variace těchto svých postav,
které přivádí do mezních a krajních situací, aby v nich byla nahlédnuta jejich existence
a smysl - a pak se bude opakovat. Anebo půjde Člověk, jenž je vrcholným předmětem
Hanušova zájmu, dál, maje pro své ospravedlnění za sebou stopy těch, kteří šli před ním.

Jsou i jiné důvody pro tu možnost, nazí rati poslední Hanušovu práci »Bílá cesta
mužů« jako přelom v jeho tvoření a úkolech, které si na sebe kladl. Je to jasné z celé
stavby knihy, kterou tu chceme stručně naznačit. J e to experiment

- třebas nebezpečný -

o němž však věřím, že si je vědom svého cíle.
Stěžejní otázkou z toho, co jsme řekli, zůstává především skutečný autorův poměr
k Byrdovu deníku Sám a sám. Tak, jak jej Hanuš použil, znamená ve skladebné struktuře
jeho knihy mnohem více než námětovou kostru a dějovou záminku. Pro našeho autora mají
badatelovy zápisky především smysl duchovní a v tom směru také na ně Bílá cesta mužů
nejvíce navazuje. Srovnejme ještě na př. Karnovu poznámku o teleologické vůli Boží
(str. 5 7 ) , která je přímo odvislá od vět R. E. Byrda na str. 96. Miroslavu Hanušovi neznamená zmíněná kniha jen předlohu nebo námět, ale jeví se mu ve své prvotní podobě jako
skutečnost sama, na jejíž základně a v poměru k ní jako k faktu, vybudoval Hanuš svoji
vlastní práci. On ji přetváří ve vnitřní prožitky typicky dnešních lidí a prolíná je nejen
vlastními komentáři a pomyslnými zápisníky Karnovými, ale i citáty ze Scottovy Poslední
cesty.
Karnovy zápisky jsou nejdůležitějŠí v uvedeném vrstvení Hanušovy knihy. V nich se
sbíhá nejen psychologická a z části i dějová dřeň událostí na Předsunuté stanici, ale jsou
v nich obsažena i drobná pozorování, s vlastním příběhem sice nijak nesouvisející, která
však v problematice Hanušových románů znamenají dotváření a oddůvodňování jistého
názoru na svět, ve jménu kterého dovede Karn i umírat.
Po všech těchto poznámkách položí si asi čtenář otázku, stavíme-li se k nové knize
Miroslava Hanuše kladně či záporně.
Přímo zde nemíním a nemohu odpovědět, neboť jistota kritikova se neměří na stupnici známek. Řekl jsem, o co dnes referent musí hlavně usilovat, o co se opírá. A tyto
naděje, třeba leckde paradoxním způsobem k tomu, co nazýváme románem, kniha Hanušova splňuje. Novou knihu autorovu čekáme dychtivě, ale nebylo by dobré, aby přišla
předčasně.
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Jaroslav Morák

Chvála

segmentu

Stavební slohy minulosti byly podle nej jednodušších Školských pravidel odlišovány
tvarem klenbového oblouku. Podle toho vyjadřoval krasocit jednotlivých údobí oblouk
půlkruhový, lomený, záclonový, eliptický, kýlový nebo i maurský, nikde však není zmínky
o slohové vládě oblouku segmentového. Segment zdál se vždy prvkem nevzhledným, odkázaným vždy jen na nedlouhou dobu neslohových užitkových staveb nádražních a chudých
budov pozdního empiru. Segmentový oblouk neproslavil žádný stavební sloh, nebyl příjemný, nebyl krásný. A přece leckde v podzemí gotických kostelů bylo užito klenbové úseče k zajištění smělejší konstrukce, která směla na povrch; segmentový oblouk tu trpělivě
krčil hřbet, aby skvělá architektura mohla zářit v plném slunci dne.
J e tedy segment prvkem neslohovým, je jen konstrukcí bez půvabů estetických. Ale je
to konstrukce tak ohavná, že ji lze užívat jen na klenby venkovských můstků, k podklenutí
městských stok, pro zláklenky továrních nebo nádražních oken? Snad jen ten, kdo se nikdy
nemohl potěšit krásou tlakové čáry, odmítá segment, nejdokonalejší klenební způsob, jaký
známe.
Segment je prostý a skromný. Je to stavební prvek zcela obyčejný a samozřejmý, nemá
nic společného se slavnostní náladou, je znamením všední skutečnosti.
Kolikrát se už architektura halila do vypůjčených Šatů historických, kolikrát chtěla
něco neobyčejného, často i za cenu velmi velikou! Ale čas těchto přetvářek už zašel. V obo-
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jím bylo málo pravdy, ať už šlo o činžák ve slohu pozdně gotickém nebo funkcionelní vilu
s vymyšleným pohodlím a účelností.
Není tedy div, že znenáhla s obratem k uměíenosti a prostotě stavby přichází ke cti
skromná konstrukce segmentové klenby, a to jako prvek velmi význačný. Nadchází však
doba jakéhosi slohu segmentového? Ne. Nejde o nový sloh, nebo alespoň o vědomí nového slohu.
Nový sloh přichází bez okázalosti a bez řečnických úvodů, ale slohem se určitý stavební způsob stává až tehdy, když už dohasíná: pak rozeznáváme určitá pravidla a odlišnosti;
dokud sloh žije, není třeba na takové samozřejmé věci myslit. Teprve když sloh odumřel,
je jasné, které zvláštnosti přinesl. Jakou zvláštnost by však přinesl sloh, řekněme segmentový? Jeho význačná jednotlivost, úsečový oblouk, není nic zvláštního. Klenbová úseč není
něčím novým a neslýchaným, je to klenba praobyčejná a prastará. Odevždy skrytá ve sklepeních a pod povrchem zemským nebo zakrytá skvělou fasádou rozmanitých slohů konala
jen práce služebné. Sloužila už tisíc nebo dva tisíce let a nyní teprve přichází vystřídat honosné slohy obyčejnou neslohovostí. Snad je to proto, že nic nehlásá, nic nevyjadřuje, jen
slouží. K tomu je ostatně stavba. Co budoucí věk o našem nedokonalém vědomí přítomné
architektury vymyslí, může nám být dokonale lhostejno. Jde-li však přece jen o sloh, bylo
by pošetilé vymýšleti theorie již nad jeho kolébkou. Ale sotva to je sloh. Jde o moudrý a nenáročný stavební způsob, o stavbu bez přeludů a bez přetvářky. Již to postačí, aby se o něm
co nejméně mluvilo, protože mnohými výklady a obhajobami se věc jen zatemňuje.
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Segmentový oblouk se nám právě výborně hodí a nepřemýšlíme o jeho holé konstruktivnosti, ani o jeho přednostech estetických. Je jen vhodný a přiměřený.
Ani na těchto výkresech kostela sv. Tomáše není nic neobyčejného1. Je to prostá, oby«
čejná stavba a co snad je na ní zvláštního, není schválně pro ten účel vymyšleno.
Segmentový oblouk má tu své místo a nezdá se, že ho bylo užito nevhodně nebo s architektonickou obmyslností. Nezapírejme si však přece jen jedno: jak těžké je probíjet se
k obyČejnosti. Je-li toto úskalí nové tvorby stavební, pak je to úskalí sice jediné, ale přiznejme, i velmi nebezpečné. Mohlo by být znovu »vůlí k architektuře«, vůlí, která není
tvořivá, protože je nepřirozená.

Druhá hanácká

Břetislav Štorm

opera

P. Alanus Plumlovský objevuje se ještě jednou jako skladatel hanácké opery v deníku hradištského kláštera. Nebyla tedy opera, provedená v Hradišti před císařovnou Marií
Terezií v r. 1748, jediné jeho dílo. Umění a hudby milovný opat Pavel Ferdinand Václavík požádal P. Alana, jehož dílo tak velice se líbilo císařským hostům, aby napsal
k oslavě 600letého trvání řádu premonstrátského na Hradišti zase operu hanáckou.
Tak čteme v deníku z 10. května 1 7 5 0 : V neděli po Nanebevstoupení Páně byla při
slavné mši sv. z nařízení opata Václavíka provozována ještě slavnější hudba pro přítomnost P. Alana, řeholníka řádu cisterc., hudebníka zkušeného zejména ve skládání hanáckých oper. (Musica sub summa fuit de oridnatione Reverendissimi Domini Domini Abbatis, qui ei intererat, solito solemior idque ob praesentiam Rev. P. Alani, musici praeprimio in operis stylo hannatico concinnandis facillimi, Ordinis Cisterciensis Wellehradii
professi.) Tři dni zůstal v klášteře. (Tribus diebus hic morabatur et requisitus est ad
operám dramaticam more suo hannatico componendam pro Jubilaeo Gradiceno proximo
anno celebrando.) Při obědě byl přítomen choralista Schmid (od katedrálního chrámu
olomouckého), který zpíval bas místo našeho nemocného. Po nešporách odjel opat do
Březovic, vzav s sebou P. Alana velehradského.
V pondělí 11. května byl slaven Majales v klášterní zahradě (Majalis distractio in
horto). V úterý 12. května bylo slaveno výročí primice p. opata za hlaholu trub a bubnů.
K oslavám jubilea konaly se veliké přípravy, neboť mělo býti oslaveno s velikou
okázalostí. Mimo hanácké opery Alanovy objednal opat Václavík slavnostní mši a slavnostní operu u Františka Gureckého, ředitele kůru dómského chrámu v Olomouci. Latinský text této opery napsal P. Adamus Rubner hradištský. V klášterní zahradě bylo postaveno veliké divadlo. Výzdoba chrámu, refektáře a kláštera byla svěřena předním umělcům, jako Josefu Winterhalterovi, Pavlu Trogerovi, Janu Hoffmanovi,*) který vyzdobil
umělecky triumfální bránu. Opat Václavík jel dokonce do Vídně zváti panovnici ke slavnosti, avšak k její návštěvě nedošlo.
Pilně cvičily se obě opery, zkoušek zúčastnil se sám opat. V pátek 25. června 1751
přijel P. Alanus poslechnouti si své dílo. V neděli 27. Června 1751 (4. neděle po svatodušních svátcích) připomíná se znovu, že pro budoucí slavnost napsal P. Alanus hanáckou
operu. V pondělí 28. června konala se oslava hudební v předvečer svátku opata Pavla
Václavíka. V úterý 29. června oslaven svátek opatův, na Sv. Kopečku oslaveno přenesení
ostatků sv. Liberata, jež zaslal papež Benedikt X I V . klášteru k uctění jubilea. Slavnostní
* ) Přerovský malíř Jan Hoffman potvrdil prelátu Václavíkovi příjem 900 zl. dne
18. března 1752 za namalování triumfální brány.
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these dissertacní byly ve skvělé úpravě věnovány papeži a zaslány s dvěma knihami do
Říma. Ve středu 30. Června po nešporách v zahradě byla vyzkoušena Alanova hanácká
opera. Příštího dne oba hosté velehradští odjeli.
Přípravy pokračovaly dále, na Hradiště přicházeli velmi často skladatel Gurecký,
basista Schmid, taneční mistr šlechtické akademie (Salio Academicus) i iurista Link cvičící
tance. Byli hosty velmi váženými, jak je vidno z toho, že bývali zváni k tabuli.
Zejména se připomínají zkoušky na opery 4. a 6. srpna: (Post meridiem fuit proba
operae in coenaculo horti, cui interfuit Reverendissimus. - Post vesperas rursus proba
operae in horto.) Dne 11. a 12. srpna 1751 byly již zkoušky v kostýmech. (Magistris humaniorum est facta merenda ob cornice induendos actores in futura opera.)
Ke slavnosti sjížděli se vzácní hosté, zábrdovický opat Christophorus Matuška, novoříšský Nepomuk Wiminko, želivský Daniel Schindler, strahovský Gabriel Kašpar, infulovaný probošt Rafael Nolbek z Csorny v Uhrách (náležel klášteru hradištskému), sufragan
vídeňský.
Pro sjíždějící se hosty zahrána jako generální zkouška 26. srpna 1751

slavnostní

opera Gureckého, k níž libreto (poesim) latinsky napsal domácí básník P. Adamus; bylo
mnoho posluchačů řeholníků, knězi, laiků i dám. Opera trvala plné tři hodiny, teprve ve
čtvrt na 8. h. večerní odcházeli mniši k večeri za mlčení (coenam sub silentio sumpsimus).
Příštího dne 27. srpna ve svátek Sv. Bernarda nastaly veliké starosti s postavením trůnu
pro kardinála hr. Troyera, který nebyl přítelem kláštera a projevil nespokojenost s některými přípravnými pracemi. Tak vyslovil přání, aby mu byl přenesen trůn s baldachýnem
z dómu olomouckého a zřízeny 4 stupně k trůnu. Téhož dne byla v zahradě provedena
Alanova hanácká opera pro četné posluchače, zejména preláty, sjíždějící se ke slavnosti.
Vlastní slavnosti začaly příštího dne.
V sobotu 28. srpna 1751 v den sv. Augustina zahájil je nešporami strahovský opat
Gabriel Kašpar na památku, že před 600 lety přišli premonstráti sem ze Strahova. V neděli
zpíval ranní pontifikální mši sv. kapitulní děkan baron Glandorf, pak slavnou mši měl
sám kardinál hr. Troyer, při níž řídil svou mši sám Gurecký (píše se též Kurecký) s velmi
četnými hudebníky. Kardinálovi asistovali olomoučtí preláti hr. Podstatsky, hr. Hamilton,
šl. Freienfels, baron Quentl a Rollsperg. U oběda bylo 134 hostí. Po slavných nešporách,
zpívaných želivským opatem Danielem Schindlerem, byla provedena zmíněná slavnostní
opera Gureckého před uvedenými hostmi, oslavovala klášter Hradistský, libreto (poesin)
vydal klášter tiskem v Opavě.
30. srpna v pondělí slavili pontifikální mši zábrdovický opat Matuška a olomoucký
sufragan hr. Scherfenberg, odpoledne provedeno slavnostní oratorium. 31. srpna byla po
pontifikální mši wienského sufragana učená disputace za účasti kardinála, večer slavnostní
osvětlení za hudby. 2. září po pontifikální mši probošta z Csorny a opata strahovského
byla v klášterní zahradě opakována Alanova hanácká opera, krásná svým způsobem, k níž
sešli se všichni dnešní hosté a z města Šlechta obojího pohlaví. (Fuit in horto conventuli producta opera hannatica pro modo suo iucunda, quo cuncti hodierni hospites et ex
civitate utriusque sexus personae nobiles confluxerunt.) V pátek 3. září se ukončily slavnosti rekviem, zpívaným opatem novořísským a pak Václavíkem za zemřelé zakladatele
a dobrodince.
Hradištstí hudebníci měli zdolati značnou úlohu, denně při dvou pontifikálních
mších, slavných nešporách a pak při divadle nebo oratoriu účinkovati. Bohatý hudební
archiv hradištský propadl při zrušení kláštera r. 1784 zkáze neznalostí úřednictva konfiskací zaměstnaného. Na Sv. Kopečku byl pořízen soupis hudebnin a seznamenáno mší
I. classis se všemi nástroji 50, s menším obsazením 24, různých jiných mší 240, rekvií 17,
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různých arií 242, symfonií 405, ofertorií 163, litanií 106, Salve regina 42, jiných asi 300.
Referent u gubernia šl. Beer, pravý »osvícenský« úředník, napsal na tento soupis, že hudebniny nemají ceny. Tak se stalo, že nevíme nic o osudu tohoto ani hradištského notového materiálu a o hanáckých operách Alanovým můžeme jen pronášeti domněnky.
Karel Kyas.

KNIHY A UMĚNÍ
Dva české
František Kožík:

romány

Lásky odcházejí. Vydal Fr. Borový v červnu 1943. - Marie

Studené ráno. Vydalo nakladatelství Atlas v Vraže v červnu

Hollerová:

1943.

V novém románě oprostil se František Kožík se zdarem, doufejme, že i definitivně,
od laciných a ne zcela původních efektů, atrakčních ohňostrojů dějových a plané sentimentality, kterou přijal od svého velkého vzoru, špatně pochopiv jeho vroucí a hluboký
odkaz k lidství. Vzniklo tak dílko vnějškově jisté méně líbivé než Kožíkovy dřívější
práce, ale dílko mnohem upřímnější, poctivější a v němž vše, co se Kožík rozhodl vyvolat
v život, je opravdu jeho. Kožík měl zřejmě na mysli příběh tak trochu komorní, otřesný
životní zážitek tří, čtyř lidí, nerozbíhající se příliš do široka, dejstvující pochopitelně spíše
v nitru jednotlivých postav, jejichž city Kožík analysuje, pitvá i synthetisuje s přesvědčivou
a vnímavou přirozeností. Jde o historii manželství Čtyřicetiletého architekta Jirmanas,
manželství, které vnitřně vyprahlo a zplanělo snad ponejvíce vinou příliš krásné, osobivé
a žárlivě náročné Jirmanovy manželky Marty, a z něhož Jirman hledá vposled únik v nutkavé a vznícené lásce k tiché, přirozené a hloubavé profesorce Anně. Po rozchodu manželů
nastává vlastní proces: Marta si složitým duševním pochodem uvědomuje, že to, co ztratila, ztratila vlastní vinou; ale také Jirman i Anna pociťují čím dále tím depresivněji
nepřirozenost svého nového svazku, a tak dítě, které se Martě narodí a důsledkem jehož
zrození je povlovný návrat Jirmanův k Martě, je vlastně vysvobozením pro všechny. Přídatná, jaksi »odrazná«, ale v jádře charakteristická je postava Ludvíka Tomsy, novináře
s obligátní maskou cynismu, pod nímž se tají hlubší životní pochopení. Proměnu Martinu
obráží a zrcadlí Kožík totiž také na tomto intelektuálském typu, jejž od počátečního pohrdání někdejší Martou nechává dojít až k ztišené, nenaplněné, poněkud trpké lásce k nové
a očištěné Martě, k její přírodní ženskosti. Jak je vidět, jde o román do značné míry
a patrně uvědoměle nabádavý, podnětný, až výchovný, román, zbudovaný na zdravých
principech, a je Kožíkovi ke cti, že námět takového druhu zpracoval pečlivě, delikátně
a s jemným pochopením pro odstín. Jeví se to i v rozvážné, důvtipné a logické stavbě,
v pozorné a přirozené motivaci i v chápavém propracování psychologickém. Vůbec je
zřejmo, i když nechceme popírat pravost Kožíkova citu, že tu byl u díla především rozum,
uvážlivá rozumová konstrukce. Horoucnost srdce, bytostná, nikoliv jen rozumová přesvědčivost, vítězná sláva přirozeného života, s nimiž rozvíjí a řeší manželská dramata taková
autorka »Gymnadenie«, »Hořícího keře« nebo »Věrné manželky« a jež tryskají z děl
jemnocitného básníka »Šálení času« nebo »Suknice nesešívané«, zůstávají Kožíkovi namnoze dosud odepřeny. Ale i tak cesta, kterou románem »Lásky odcházejí« Kožík nastoupil, vzbuzuje více nadějí než jeho blýskavé počátky. Mnoho věcí nás svádí, abychom
se na tuto knížku dívali jako na opožděný, ale pravý a opravdový Kožíkův debut. Také
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místy toporná, až nemotorná čeština, o níž nelze dost dobře rozhodnout, vznikla-li z chvatu
práce či z úporného hledání výrazu. Jen tak namátkou: »Ačkoliv se setkávali téměř denně,
okolnosti nedovolily, aby se našla i jejich vzájemná pozornost« (str. 1 1 ) . - »Na okamžik
zatanula ve vzduchu možnost, že tuto příležitost setře prudkým pohybem zpět, který ( ! )
by mohl znamenat...« ( 1 2 ) . - »Pohyb ten nevešel ani do počátku svého uskutečnění« ( 1 3 ) .
- »Jinak byl v každém ( ! ) poznání méně než na počátku« ( 1 3 ) . - »Nutil se násilím k pokračování v započatém myšlení« ( 4 1 ) . - »Nepřetržitý je růženec jeho myšlenek jí věnovaných« ( 7 5 ) . - »Těšila se na stále další pokroky« ( 1 0 1 ) atd. Dost slušná řádka je v tom
ovšem i zřejmých chyb gramatických, jež opravit by byl stačil pečlivější korektor: sloveso
stávati se takřka důsledně s nominativem (»naše myšlení se stalo příliš hmotné«), nevhodné
užívání adjektiv žádný a každý, »nejsem si jistý tím, co jsem napsal« ( 1 4 8 ) , »má mě to
bolet?« - »nebyl si Vojtěch jistý« ( 1 1 2 ) místo jist, »touž prázdninovou dychtivost« místo
tutéž ( 1 3 4 ) , do něj m. do něho ( 1 3 7 ) , lidé vyhlíželi m. vypadali ( 1 4 0 ) atd. Této stránce
svého díla by měl Kožík věnovat více pečlivosti.
*

Živelnosti, které se autoru románu »Lásky odcházejí« místy nedostává, má Marie
Hollerová víc než sdostatek. Její první pokus o román (»Studené ráno«) je kus životné,
vervní prózy, napsané zřejmě s chutí, s vášní, ba až s jakousi vypravěčskou posedlostí,
která ne vždycky dovede (zejména v partiích, které mají charakterisovat a které se někdy
zvrtají v pravé peripatie klepů i »osobnostních« projevů) oddělit zrno od plev. »Studené
ráno« není ovsem také ještě román v pravém slova smyslu, má sice děj, hodně děje, nikoliv
však skutečnou románovou fabuli, a ten děj se napořád odehrává v jedné jediné horizontální rovině, která ani nepřipouští možnost jakékoliv ucelené stavby. Je to spíše ne zcela
utříděné pásmo vzpomínek, jimiž se probírá mladá paní Věra po zprávě o náhlé smrti
matčině, vzpomínek na neradostné, hořké mládí poněkud hysterické úřednické dcerky,
vzpomínek na řadu dětských i dívčích let, ovlivněných a v pravém slova smyslu terorisovaných matkou, plochou, sobeckou, prázdnou maloměstskou paničkou s vypjatým sklonem
»užívati života«, tak jak těm slovům rozumějí právě lidé jejího typu. Thema tedy jistě
odvážné, rozkotávající navyklé - a zhusta pokrytecké - idylické představy o poměru rodičů
k dětem, matky k dceři, ale therna, i když snad výjimečně, přece jen drsně pravdivé.
Hollerová je zpracovala s otevřeností, brutálností, jízlivostí a především pronikávostí,
stavějící jefí prózu někam »pod oblohu« Flaubertovu nebo Balzacovu, i když zatím samozřejmě nikterak nechceme klásti její první románový pokus do blízkosti díla obou těchto
starých mistrů. Hollerová však vskutku vidí bystře, živě a bezprostředně a dovede to, co
vidí, napsat a představit se střízlivým, syrovým smyslem pro realitu a s veiikou vůlí
k pravdě. Jako většina lepších žen-spisovatelek má nápadnou vnímavost pro detail, vrozené
nadání, charakterisační - případně dovedla na př. ve »Studeném ránu« nakreslit několika
obrazy i přídatnou a zcela vedlejší postavu Věřina otce s jeho úřednicko-pedantským
tíhnutím k ušlechtilosti - patrně i slušnou zásobu vlastních životních zážitků a rozpomínek
a značnou vynalézavost, dovolující jí hromadit nové a nové situace, variace jednoho a téhož
dějového pásma. Svědčí to jistě o nadání nikoliv obyčejném, a bude-li s tímto nadáním
také řádně hospodařeno, lze tu dojiti k výsledkům, na něž můžeme býti právem zvědavi.
Ladislav

37 6

Jehlička

Pokušení
Milada Součková, »Škola povídek«.

povídky
Vydal Melantrich

v květnu

1943.

Kniha »Škola povídek« Milady Součkové přivede nejednoho čtenáře do rozpaků - a
snadno by se to mohlo stát i kritikovi; především tomu, který se nedá ukonejšit prvním
zdáním, první myšlenkou, kterou mu autor poněkud posměšně předhodil hned v titulu.
Škola povídek! Zdá se vsak, že zde o povídku ani tak nejde, a snadno průhledný název,
který jako by označoval sbírku pros na různý způsob a různá cizí themata, ukrývá také
něco jiného, než se očekává. První, skoro okamžitý dojem, který vyvolal, mění se s každou
stránkou někde až k bezradnosti, ze které byste se snad ani nedostali, kdyby nebylo těch
několika poklidných a málem prostých vět v takové »Dětské« nebo »Autobiografické povídce« (skutečně povídce) a ještě snad v jedné nebo ve dvou jiných prosách. V nich zatím
není problémů.
Jedna z prvních povídek knihy - »Psychologická povídka« i se svými variacemi - je
už jiného rázu. Je to pokus o povídku v povídce, jako byl Gidův román v románě; autorka
odkrývá jako Edouard z Penězokazů postup tvoření, naznačuje několik řešení, vábí jí
silně pluralita existence, pluralita jedince; některé pasáže jsou vlastně kritikou psychologické prosy - kritikou nepříznivou (ač vzápětí autorka _ jako by zapomněla - sama psychologisuje - a to v oboru nejpovážlivějším - v psychologii dětské), jinde se připojují úvahy
o literatuře, umění, o povídce.
Několik dalších pros, které tvoří jakousi druhou hladinu souboru, je založeno literárně; stendhalovská povídka, Honoréova povídka. Nemožno zde mluvit dobře o povídce
či snad dokonce novele, ačkoliv i zde je už znát stupňovaný tlak ve směru povídka, to, co
najdeme a pojmenujeme později v typičtější forme.
Jako třetí okruh bychom mohli vybrat některé povídky s ohlasy Českými. Z nich nejsilnější pak protéká jako spodní proud všemi. V celé knize je podobná silná vůle experimentovat. K tomu používá Součková method starých i nejnovějších - především stavba na
podkladě asociací, promítání několika jevových, prostorových i časových hladin v jednu,
snaha po zachycení všech možností, jež thema dává (táž jako u Gida). Slohově expresivní,
forma převládá a ovládá.
Chceme-li dokončit rozdělení, jež bylo jakousi pracovní pomůckou, zařadíme jako
poslední a typické ty prosy, které povídkami nejsou jen proto, že obsahují jen její možnosti.
Mohli bychom to nazvat pokušení povídky;

autorka ji naznačuje, rozvíjí její pravdě-

podobný postup, ale povídku nevypravuje. Každý moment je pro ni tisícerou možností,
výbuŠinou povídky; možnost rozžíhat ji a zase zhášet zcela podle své libovůle - a Často
okamžité nálady _ pokouší Součkovou nejvíce.
Dvě tři povídky se do tohoto rozdělení příliš nehodí - nehodily se vsak asi taíké
autorce; jsou to výsledky pokusu spíše náhodného a pro nás nezávazného. Úvodní povídka
pak je spise něco jako essay, chvála češtiny.
V něčem je kniha Milady Součkové obdobou »Amazonského proudu«: stejně naznačuje a stejně experimentuje, i když někde chladněji a s větší účastí intelektu - a jinde
zase o něco měkčeji; nevadí, že byl »Amazonský proud« první knihou a »Škola povídek«
přichází po vetší románové práci: je v ní vývoj, je pokus, a proto také něco znamená.
Jan

Řád IX. 27.

Vladislav
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Vzpomínky z dětství
Zavzpomínal si na své tiché mládí na samotě svou prozaickou prvotinou už starší
autor, který se podepisuje literárně jako Jáchym Blechta. Jáchym

Blechta:

V

zeleném

království, kapitolky z rodného hnízda, úprava ak. mal. J. Vacka, vyšlo v edici »Iskra«
v Melantrichu v Mor. Ostravě v roce 1943.) Je to idylka, jejíž starosvětská náplň určuje
i její vnější formu. Bez problému se zde popisuje život lidiček »prostých« nebo hloupých,
jak chcete, ale život, jak se jen povrchně zjevuje. Příhody jsou riďoučké, i kapitolky
z přírody (o lišce, o stromech, o lese) byly už tolikrát a lépe napsány. Žádná vzpomínka
není přetavena v nějaký vyšsí tvar, nejde nad sebe sama. Pohodlná inspirace vzpomínání,
které nestojí za knížku, nebýt v ní - bez autorova vědomí - určitého dokumentu o lidech
pochybeného života, života bez vlastního uvědomění, někdy až surového, a nebýlt v ní
několika řádků, v kterých je prosté kouzlo teplé skutečnosti.

Stifterovy Polní

František

Listopad

květiny

Co bylo řečeno o Stifterově tvorbě u příležitosti recense výboru básníkových novel
Tichý hlas, dá se skoro doslova opakovat při charakterisaci další jeho knihy, přeložené
do češtiny, symbolicky nazvané Polní květiny. (A. Stifter, Polní květiny, přeložil Zd. Řezníček, vydal J. V. Pojer v edici Atlantis 1943.) Jsou to především slova o uzavřenosti
a samobytnosti světa Stifterových novel, který si básník dovedl vytvořit jako protiklad
k trýzni a bolesti svého vlastního života.
Něžné kouzlo čistého romantismu poněkud

rousseauského,

prosvětleného

ovšem

křesťanským přesvědčením básníkovým, vane z tohoto díla více než z jiných jeho knih.
Jemu pak odpovídá také forma vypravování v dopisech, pojmenovaných po prostých polních květinách, ve kterých čtenář najde mnoho krásných scén lyrických a líčení přírodních,
jemných pozorování a čistých úvah o umění, životě a lásce, i fabule romantická, s jemně
zauzlenou a stupňovanou zápletkou. Jediné slovo by mohlo charakterisovat celou knihu:
lahodnost,

lahodnost a mírnost básníkovy duše. N e však lahodnost falešná, pozlátková

a levná idyla: je to kniha velmi jemně vyvážená, snad vysněná, ale z vnitra pravdivé procítěná; a přitom jsou barvy naneseny tak něžně ia jsou tak nehmotné, že místy opravdu
užasneš a sotva dýcháš.
Překladatelova práce byla záslužná: nejprve už výběrem a neméně pak vlastním překladem. Zd. Řezníček překládal dobře, místy snad se sklonem k archaisaci a používání
prvků dialektických, to vše vsak - zdá se - vědomě a s úmyslem dát překladu poněkud ráz
dobový.
Tak jako nedávno B. Durychovi za překlad lichého

hlasu můžeme i jemu za překlad

Polních květin jen děkovat.

Nový italský
Bruno Cicognani:

Jan

Vladislav

román

Velia, román, z italštiny přeložil B. Jedlička, obálka a vazba od J. Švába.
Nákladem Václava Petra, Praha, v květnu 1943.

V posledních letech bylo přeloženo do Češtiny několik italských románů. Většina
těchto próz - až na malé výjimky - pohybuje se na hranici mezi výpravnou epikou a prózou
lyrickou. Nejde tu vsak o lyrickou prózu, která si vytváří vlastní komposici, odlišnou od
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komposice klasické epiky, a která usiluje o výrazný a osobitý styl, o nové vidění světa, jak
je tomu na pí. u našich nejvýznamnějších představitelů tohoto svébytného slovesného útvaru, u Čepa a Holana. V italské próze - pokud byla přeložena - mísí se spíše výpravná nebo
psychologická epika s přírodním lyrismem.
Román Bruna Cicognaniho je vážný a úctyhodný pokus o skutečnou psychologickou
epiku - ale přece jen pokus. I tu se objevují znaky lyrické prózy, jež zůstává polotvarem:
rozvláčně lyrický popis přírody, zvláště jara, s nezbytnými květy pryskyřníků, sedmikrásek a fialek, a subjektivní postoj autora k postavám, především na začátku a na konci románu, ale i uprostřed děje. ( A malá obchodnice, lstivá a živá jako konipásek se rozehnala,
už jsem chtěl říci ocasem..., str. 86.)
Příběh románu vytvářejí osudy tří hlavních postav: je to chudobná, krásná švadlenka
Velia, která intrikou své kuplířské matky se stane ženou fysicky i duševně minovaného
Beppina, syna zbohatlého stavitele, a inženýr Soldani-Bo, kořistník a poživaČný dobyvatel
ženských srdcí. Každá z těchto postav, jsouc v těsném vztahu jedna k druhé, je zachycena
ve svém vnitřním vývoji se značným psychologickým uměním, jež si nikde neposluhuje
překonanou pitvou lidských citů a nálad. Stránky, z kterých Čtenář poznává žensky hravou,
naivní, ale i krutou Velii, rozdychtěně lokající všechny rozkoše, které jí dává svět a její
vlastní tělo, jistě zaujmou. A stejně tak i ona Část románu, v níž je vylíčen nezadržitelný
tělesný i duševní úpadek elegantního inženýra, kterému uniká žena i láska, právě, kdy by je
chtěl mít jen pro sebe. Zbývá mu jen jeho vlastní bědnost a utrpení, jež vychutnává s mučivou rozkoší rozvráceného člověka, nejsa schopen vidět mimo sebe a nad sebe. Rána z revolveru je jeho posledním východiskem.
Leč zároveň se začínají vtírat výhrady a nesouhlas. Soldani-Bo měl býti zajisté potrestán, že, vzdávaje se vášni, nedovedl a nechtěl vidět lásku. Dobývaje ženy, viděl v nich
jen předmět pro svou poživačnost; proto on sám je ženou vyssát a odhozen jako kus hadru.
Ale proč se to dovídáme hned na začátku příběhu? Nevěřil snad autor, že čtenář sám objeví jeho morální tendenci?
Dost nevěrojatný je i náhlý přerod Veliin: tato ženská bytůstka, zcela se ztrácející
v sobě, bez stopy touhy po něčem, co Činí člověka bytostí duchovou, Velia, živá a skutečná, když schválně týrá a ponižuje svého milence nevybranými výrazy a s jistou krutostí, ta
že by se mohla rozhořet čistou láskou? A jestliže ano, pak právě zde žádáme umělecky
přesvědčivé zdůvodnění, intuitivní proniknutí v složitost ženské bytosti a básnicky jemné
podání. Může nás snad autor přesvědčit o nutnosti tohoto přerodu, čteme-li, že »v mysli
a srdci Veliině se odehrával těžký a složitý pochod...« ( ! ) , že »ozýval se v ní romantický
základ, který dřímá v každém děvčeti z lidu«, a že Velia »pociťovala potřebu ( !) očištění?«
Cicognani si také oblíbil věty, které vyjadřují všeobecnou platnost jeho postřehu. Připomíná tu starého a nepřekonaného mistra psychologické prózy, který si to vsak mohl dovolit, neboť viděl až na dno lidské duše a Čtenář s mrazením se díval jakoby do zrcadla
na sebe sama a na člověka vůbec. (Připomíná jej i tam, kde líčí, jak Soldani-Bo pociťuje
rozkoš z vlastního utrpení a ponížení.)
Ostatně jsme za to odškodněni jinými místy: jak starý Gattai doprovází Beppina, jak
pohled na cizí utrpení dovede ve Veliině matce rozehrát struny, které se zdály být již dávno ztrhané. Tu dovede Cicognani náznakem, zámlkou sugestivně vytvořit náladu a charakterisovat postavu. Oceníme i psychologicky jemně vypracované setkání tuláka Šavličky
s Beppinem, kdy Beppino cítí, že bolest sbližuje, i místa, kde Beppinova matka se chvěje
úzkostí o osud syna, uhadujíc spíše ženským instinktem než svou primitivní inteligencí, že
svět, který jejího syna obklopuje, je svět nepřátelský.
V jednotlivostech je tedy půvab tohoto románu, nikoliv v celku.

Augustin
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R o m á n ze S a r d i n i e
G. A. Mura:

Kvetoucí dvorec, román. Vraha, Vyšehrad,
žila Bohdana

v květnu 1943. Z italštiny přelo-

Malá.

Plno postav, zajímavých i méně zajímavých je v tomto románě. Mnohé z nich jsou
středem krátké episodky, která je průhledem do života na Sardinii. Autor chce totiž vystihnout dvojí tvář tohoto ostrova z dob před světovou válkou: tvář staré Sardinie s jejími
zvyky a s jejími obyvateli, v jejichž srdcích se chvěje touha po dobrodružném životě, po
veselí a po nespoutané osobní svobodě, která nedovede postavit hráz vlastní zvůli a vlastním choutkám. Ruce, jež se vzpínají k modlitbě, loupí dobytek a falšují peníze, rty, jež
zpívají nábožné písně, pronášejí kletby a rouhání. A pak, když autor poskytl Čtenáři několik průhledů do života staré Sardinie, svádí potůčky děje v jedno veliké řečiště, v němž
rozeznáváme už jen dva proudy: staré zápasí s novým a mladým, které je čistší, a proto
také silnější. Nemůžeme popřít, že autor dovede svěže vyprávět a udržovat čtenáře v napětí. Nevadí nám ani, že si poslouží tu a tam technikou, obvyklou v napínavých románech,
jež nehodnotíme umělecky. Horší je, že v ideovém střetnutí dvou světů, světa kultury
a mravní síly se světem primitivního barbarství nedovedl zachytit onen mladý a vítězící
proud v jeho dravé živosti a opravdovosti a celá komposice románu stává se tak pochybenou. Byť i čtenář chápal sympatie autorovy k mladé Constantině a k bystrému Nanni Selisovi, nemůže nevidět, jak jsou právě tyto dvě postavy papírové a jejich protivy naopak lidsky i umělecky přesvědčivější. Není náhodou, že Mura užívá především nejprostŠí věty
oznamovací stále stejného typu, že někdy i plýtvá přívlastky: svědčí to o tom, že zůstává
na povrchu, i když by se rád prodral do hloubky. Dva příklady za mnohé: .Dívka měla oči
sladké a jasné. Byla to skvělá krasavice jemných rysů.« (Str. 29.) T o je celkem vse, čím je
Constantina charakterisována. Jak málo je tato dívka z ohnivého jihu Evropy z masa a krve,
pozná čtenář o kousek dále; Constantina je přítomna, když je předčítán kterýsi Článek
Nanni Selise a autor o ní praví: »Constantina tak bezděky pocítila první náraz vásne ( ! )
k neznámému mladíku.« (Str. 35.) Snad by se dalo říci »naráz sympatie, porozumění«,
ale i to jen tehdy, když by čtenář již znal dívčin vztah k životu na Sardinii. Takhle má
scéna vedle papírovosti i nádech nechtěné směšnosti.

Dvakrát
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Vala

Coolen

Antoon Coolen: Temné světlo. Z holandštiny přeložil J. R. Vonka. Vydalo Plzákovo nakladatelství v Praze v březnu 1943. - Koruna života. Přeložila Lída Faltová. Vydal
v červnu

Melantrich

1943.

Coolen je malíř. »Vysokost korun jilmů, kterými provívá lehce vítr, je daleko. Pod
hlubokou Šedí oblohy vedle útlých, blyŠtících se kmenů jde po zmrzlé cestě dítě v Červené
čepičce, jde ztěžka po hroudách, ztuhlých mrazem. V kolejích na cestě je rozšlapaný, roztříštěný led. A u dalekého obzoru splývá barva oblohy s tvrdou Šedí země. V mracích
je ještě sníh, proto vane vítr po stromech, proto je kolem každého zvuku ticho jako
z vaty. Cupitání dětských dřeváčků zní a doznívá ve zkráceném klap-klap. Také na stěně, kterou se zvolna zavírá svět, se něco chvěje. Dítě na cestě. Chvíle, kdy se snáší
soumrak.« (»Koruna života.«) Co se vám vybaví při četbě těchto řádků, není scenerie
v přírodě, ale obraz. Namalovaný obraz. A Coolen je tak klade vedle sebe, řadu olejů, jako
byste se pozorně procházeli galerií. Jeho scény nemají ostrých rysů, trojrozměrnosti skuteČ-
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fiého dění, jsou jaksi transponovány, odhmotněny, právě jako na obraze. Působí to příjemným, harmonickým dojmem. V skladbě větné projevuje se tato methoda systémem hlavních
vět, často holých; i Coolenova souvětí jsou namnoze jen shluky hlavních vět, spojka a věta
vedlejší se vyskytuje mnohem řidčeji. Takto sestavena nepůsobí Coolenova řeč originalitou
skladby nebo výrazu; její kouzlo je právě v její přirozenosti a hlavně ovšem v lahodě, půvabu, líbeznosti obrazu, který se při četbě vybaví.
Jako takřka u všech básníků půdy je i Coolenův obzor nerozsáhlý a přesně ohraničen.
Co má na mysli, nejsou velká dramata, tragedie, problémy; nekombinuje, nevymýšlí si příliš, neduchaplničí; k čemu se upíná s váŠnivostí sedláka a s horoucí vírou křesťana, jsou
»věčné věci«, základní otázky života a smrti, víry a beznaděje, viny a odpuštění. A všechno
prostupuje slitovné, smírné vědomí dobrotivosti Boží, pokoje Páně, vědomí, že Pán nás
vykoupil. Také Coolen věří s farářem Vogelsem, hlavním a vskutku hrdinským hrdinou
»Koruny života«, že lidé jsou v jádře dobří a že je jim potřebí jenom rozumět. A je to
krásná postava, ten farář Vogels. Stařec, plný moudrosti života a úsměvné dobrotivosti,
důvtipu, přirozenosti a ryze coolenovské dobroty srdce, pokorný sluha Páně, který ví,
celou dusí i celým tělem, že proti zlu bojuješ nejlépe, potírás-li je dobrem. Jeho láska
k lidem není ovšem plodem nějaké řídké filantropie nebo mělce liberálního poměru k životu ; tryská z plnosti víry, ze srdce, plného odevzdanosti do vůle Boží, oddanosti a pokory. Kázání, které vkládá Coolen faráři Vogelsovi do úst při oslavě jeho zlatého kněžského
jubilea, ukazuje to sdostatek; patří ostatně bezpochyby k nej krásnějším stránkám, které kdy
byly o kněžství napsány, stejně jako celá postava faráře Vogelse, tak životná i příkladná,
náleží jistě k nej světlejším kněžským typům v literatuře. Teplo, které sálá z této postavy,
prostupuje i všechny ostatní děje, z nichž nejvýrazněji vystupuje trpká životní zkouška sedláka Godefride van den Breemortela, jenž zavraždil soka v lásce, a životní osudy dobráka
Doruske Timmera a jeho početné rodinky. Nejsou to samé lehké věci, jež dává Coolen
svým hrdinům přetrpět, a často jsou s to důkladně rozbouřit hladinu života; ale laskavý
a moudrý farář Vogels bdí nad svými farníky a s ním i slitovné oko Boží. A tak všechny
ty Coolenovy děje směřují k harmonickému vyrovnání, k smíření, k vítězství pokojného
života.
A přece jen Coolenův román není idyla, myslíme-li tím slovem závětrné zápecí života,
zátiší, plné pohody, sladkosti a lehkomyslné povrchnosti, nelámající si a nepotřebující si
lámat hlavu otázkami zítřka a včerejška. Proti tomu stojí v Coolenově románu třeba jen
ono něžně dojímavé, zamlkle posmutnělé vylíčení smrti děvčátka, tím hlouběji se vrývající
v paměť, s Čím delikátnější, ba možno říci cudnější silou vypravěčskou - bez jediného stínu
nabobtnalé tragičnosti a nabubřelé, sensační osudovosti - je Coolen zachytil. Umělecky je
těchto několik stránek jistě vrcholem knihy, dodávajíc jí zároveň neafektované hloubky.
Ale i v samotných postavách románu vidíme dobře, jak málo jde o idylu. Všimněte si jen,
jak ty postavy, na pohled tak jednoduché, jsou v podstatě mnohotvárně odstíněny, kolik se
v nich tají dramatického napětí a jak výsledný harmonický, smírný dojem nevzniká snad
z nedostatku sváru, z nedostatku hlubšího duševního dění, ale právě z jeho zvládnutí - mír
po vítězství. Coolenův slitovný, láskyplný poměr k lidem a k životu není také ostatně vůbec
plodem nějakého povrchního a mělkého dobráctví, ale životní vyzrálosti, ukazující zřejmě
i na vyzrálost národa, z něhož dílo takového básníka roste a může růst. Titul holandského
originálu ( » D e schoone Voleinding«) mluví o »krásném naplnění«; a je to vskutku nejlepší charakteristika, jaká může být o »Koruně života« napsána.
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»Temné světlo« je jeste poznamenáno velkým stínem Coolenova staršího krajana a
mistra Stijna Streuvelse. Ale ani tu, i když v této knize nanáší Coolen barvy v mnohem
temnějších odstínech, nenajdeme onu vyprahlou, tvrdou bezútěšnost, která tak často vyznačuje díla Streuvelsova. Především tu není ani stopy po Streuvelsově někdy až zolovském
determinismu, jak jej třeba jeví jeden z jeho nejpochmurnějších románů »Pacholek Jan«.
»Temné světlo« je taktéž román nejbědnějších, přišlápnutých lidí, chudáků, jimž je bída
a dřina údělem celého života. Ale Coolen sleduje ty své nemluvné, podmračené a přemýšlivé borkaře flanderských rašelinišť, jejich ženy a děti, ty obyvatele chalup, v nichž i panenka pro dítě znamená velký výdaj, který se nesežene doma a na nějž si je třeba vypůjčit,
s věrným realismem, vyrůstajícím z podrobného pozorování, ba sžívání, s realismem, který
nepřepíná a který vidí také ono přilnutí k životu, »drobné« city a přirozenou dobrotu, kterou do srdcí lidí vložil Bůh - všechny ty věci, které dávají žít. »Děj« je v tomto románě
omezen jeste mnohem více nežli v »Koruně života«, takřka až na minimum, co Coolena zajímá především, jsou lidé, jejich citový život, jen na pohled bezbarvý a plný jednotvárnosti, v jádře stejně odstíněný jako u lidí »z velkého světa«, vždyť člověk tu i tam je jeden
a týž. Coolen je sleduje v jejich drobných radostech, hořích i nepravostech, jimž položil
meze přirozený zákon v jejich srdcích, pozorně a s láskou doluje v nitrech těch chlapíků,
provázeje je sympatií stejně procítěnou jako nenápadnou. Teprve druhá Část románu přerůstá rámec tohoto pastelu šedých a temných barev a dostává prudší a dramatičtější spád.
Temné světlo města, které dráždilo a svádělo už syny dobráka Doruske Timmera v »Koruně
života«, oslňuje tu již nebezpečně děti vesnických chalup, město, které jim dává chléb a zasévá jim do srdcí zmatek, nepokoj, aby je vposled ohlušilo, strhlo a ubilo v svém Špinavém, tupém proudu. Příběh Mařenky Wijnandsové, svedené v ubohé nevědomosti městem,
příběh, nakreslený tak střízlivě, bez pathosu a moralistních tendencí, vyrůstá tu právě v své
střízlivosti v kolektivní drama tisíců venkovských děvčat, v drama, postižené jediným pohledem, nicméně však závažné ve své sociální důsažnosti. Tento sociální zřetel, uplatňovaný
s neskrývanou, ale do románu organicky včleněnou a nerušivou touhou, aby román nebyl
Čten jen jako literatura, stejně jako vnímavá pozornost k detailu prozrazují v »Temném
světle« více než kde jinde někdejšího novináře, dobrota srdce, láskyplná slitovnost, touha
po smírném narovnání poctivého křesťana, jemuž evangelium nebylo zvěstováno nadarmo.
V katolické literatuře dvacátého století zaujímá Coolen právem místo osobité už svým přirozeným, nebojovným, dělným a účinným porozuměním a prožitím křesťanských hodnot
a ani za hranicemi své vlasti nebude zajisté čten bez podnětů a bez užitku. Ladislav

Jehlička

Římské
Alberto Riccoboni:

Roma nelVarte. La scultura nellepoca

moderna dal Quattrocento

ad oggi. 515 ilustrací a 11 obrazil mimo text. Casa Editrice Mediterranea.
Lire

- Roma

fino
1942.

220.

Snad to není příliš ukrutné připomínati si vzdálené krásy, které jsou dnes skoro pro
všechny nedostupné. Ale právě proto rádi se pokocháme jimi alespoň v obrazech, i když
tato skromná radost nás tím více dráždí. Platí to zvláště pro milovníky Říma, pro nás všechny, kteří jsme v hlubokém pohnutí stáli před Michelangelovým Mojžíšem v San Pietro
in Vincoli, nebo před jeho Pietou ve velechrámu sv. Petra, před jeho Spasitelem v chrámě
Minervy anebo před Berniniovou sv. Terezou v kostele Santa Maria della Vittoria. Vypočítati všechny sochy v Římě, by bylo pomalu jako spočítat hvězdy na nebi.
Řím v sochách nás uchvacuje nyní v monumentálním díle profesora Alberta Riccobo-
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niho, člena Italské královské akademie, který jako povolaný znalec se podjal velikého úkolu vydat jaksi monografii uměleckého Říma. Existují průvodce Římem, zvláště výborné příručky Italského turistického klubu, existují také veliké monografie o jednotlivých pomnících a veledílech italských mistrů, jsou také odborná pojednání o velkých umělcích a jednotlivých obdobích umění, ale nikdo nám nepředvedl souhrnné Řím a jeho nesčíslné poklady, snad právě proto, že těch uměleckých pokladů je tam nesmírně mnoho.
Dílo Riccoboniho nezůstává vsak na povrchu letmých záznamů průvodců a nesestupuje do zbytečných, Unavujících podrobností speciálních vědeckých pojednání. Splňuje tím
úkol, odjakživa těžký, přiblížit při plném zachování vědecké úrovně veledíla a problémy
umění jednotlivých období i laikovi, který miluje umění.
Byl to těžký úkol, poněvadž předpokládal zvládání přebohatého materiálu - a jsou to
slabá slova, chceme-li jen naznačit umělecký přepych Říma všech věků - a co je hlavní, žít
duchem Říma a umění, které tam vzniklo. Jinak nebylo možné, při veškeré stručnosti podati dokonalý obraz o sochařském umění v Říme.
Tak už jen výběr fotografií - skvěle reprodukovaných - byl tvrdým oříškem, uvažujeme-li o záplavě, kterou autor tu musil proplouti. Nástin členění celého díla prozrazuje
všestrannou znalost tohoto odborníka, který je předním znalcem v oboru dějin italského
umění.
Moderní době Říma věnuje řadu třech silných svazků: první o sochařství v Římě,
následovat bude samostatné dílo o malířství a třetí dílo o římské architektuře. Připravuje také zvláštní svazek o středověku, a konečně dílo o klasické době.
Dílo o sochařství, které právě vyšlo, čítá kromě 513 ilustrací a 11 obrazů mimo text,
ještě 650 stran textu s rozborem jednotlivých úseků uměleckého vývoje římského sochařství.
Úvodem nastiňuje autor přehled uměleckého vývoje od X V . století až do dneška, od
doby znovuzrození Říma, který oživl teprve po návratu papeže z Avignonu a dostal pak
své největŠí sochaře v Michelangelovi a Berninim, až do italské moderny. Před našimi zraky
se rozvine X V . století s odlesky zacházející gotiky a s novými uměleckými proudy toskánskými a římskými. Nastupuje pak oslňující X V I . století s Michelangelem, X V I I . století
vévodí Bernini, už vsak začíná barok a následuje pak klasicisující X V I I I . století a konečně
X I X . století s Canovou a jeho následovníky a přes verismus a realismus až k impresionismu a k modernímu umění. Nechybí tam snad ani jeden umělec, o kterém autor podává
podle významu větší nebo menší biografii s výčtem jeho děl. Zvláštní kapitolu věnuje neitalským umělcům žijícím v Římě v X I X . století, mezi nimiž uvádí jako jediného českého
sochaře Ignáce Weiricha, který přispěl k ozdobě Věčného města.
Dílo končí bohatou bibliografií a podrobným indexem jmen, míst a vyobrazení.

mv

O J. Preislerovi
Tesknota, vychvívaná dlouhým podjařím i prvým zazářením jara, které u nás v sobě
nemá, namlouvej si co namlouvej, zrovna mnoho barev a ohně, dýchá tu a tam z díla Jana
Preislera, »básníka českého předjaří a jara«, jak se o něm říkává. (27. dubna t. r. uplynulo
čtvrt století od jeho předčasného skonu!) Každý má takové jaro, jakého se dobojuje, mohl
bys ostatně podotknout, mysle na jaro života, mládí, i na to které jaro v přírodě. Mladý
Preisler, tesklivák již svou krví, neroztetelen do života i do umění útočným temperamentem,
jítřen a sváděn nadto mnoha dobovými vlivy, rýžoval si rád z proudu mládí a jara spíš
odstíny melancholie, umdlenosti, tklivého doznívání. Již to, jak často a poddajně přimykával se k literární předloze a bral z ní inspiraci - spisovatelé hledávají opět častokráte
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podnět i osvěžení u. výtvarníka, průbojce a barvostrůjce! - jak težkomyslně a beze vzdoru
reagoval na vlivy výtvarníků, charakterisuje lidsky i umělecky jeho nitro. S vzácnou autokritikou řekl ostatně jednou Preisler: »To naše vystoupení byla příliš bledničková revoluce.« Vždyť řadou ve své době pochvalně přijatých obrazů iz mládí vychází J.i Preisler ze
svého učitele Ženíška, a když se pak byl vybavil z mladistvé závislosti na výuČbě, kráčí
dost dlouho poddansky stopami těch, kdož mu slovem i obrazem učarovali, damyká se
päk zpoznenáhla svého osobitějšího pojetí, nikdy však nevítězí naráz, vzmachem odbojné,
jaré síly. Preisler byl do posledního dechu povahy těžkomyslné, těžkokrevné, ovládala jej
do poslední cévečky ona váhavá zasněnost, ono utkvívání v hloubi nitra, z nichž se pak
rodí umění spíše cudné a čisté než prožehující; tu vniternou nerozprouděnost, ten malátný
rytmus, uvědomíš si na každém skoro obrazu Preislerově. (Že by ovsem nemusil být s hlediska výtvarného umění nej těžší překážkou, dokázal na př. Cézanne, ten velký zkázňovatel a zákonodárce v oblasti tvarů!) Dočítáme se ostatně o Preislerovi, že před plátnem
dlouho otálel, nežli »s rozvahou posadil barvu - podobně jako vždy chvíli váhal, nežli
promluvil« (o tom píše Fr. Žakavec ve své základní studii o Preislerovi!).
Osoby jeho obrazů - zadívej se pozorně na jeden z nej známějších, t. zv. Obraz z většího cyklu z r. 1 9 0 2 ! - bývají do poslední třásničky »stavem duse«, ač jinak Preisler ku podivu vyniká v kresbě přepečlivé, až suché. A při pohledu na Preislera uvědomíš si i určité
nebezpečí oné obsahovosti v umění výtvarném, o níž se dnes zase právem hovoří : odcizily
se nám mnohé jeho práce pro svou bezvýchodnou, marně utkvívající melancholii, blízký
je nám Preisler tam, kde se, poučen Gauguinem i Cézannem oddává volněji výsostné hře,
jež je protipólem hračkaření, předstírání, citové rozplihlosti, myšlenkové neprokvasenosti.
J. Preisler! Bylo by po předchozích řádcích třeba rozepsat se siřeji o tom, jak za léta
Preislerovo dílo vrostlo do ovzduší naší krajiny, našeho citového života, i když je postihuje
dosti jednostranně. O tom, jaké ušlechtilé, nedocenitelné povahové rysy stkávaly vniternou
podobu člověka, jenž se tak noblesně vybavil z tíhy svých životních počátků a v dobách
učitelování na Akademii mlčel taktně o tom, co jej hmotně pálilo, a uvažoval o těchto
palčivých otázkách každého tvořivého umělce jen s hlediska všeobecného. Též o příkladném
rytmu jeho uměleckého hledání, jeho touze po pravdivém košacení, křisťálnosti jeho uměleckých snah. Jemný, noblesní duch zachvívá se v jeho díle; jako by ani strusek nebylo.
To z jeho díla též podněcuje a zavazuje!
Několik slov z jeho deníku: »Poslat obrazy na výstavu bez vědomí, že jsou dobré,
bez přesvědčení, že jsem se v nich dopracoval k něčemu

dalšímu - nebo aspoň, že jsem

to, co dovedu, upevnil, je trapné.« Umění bylo Preislerovi talk něco jako grály k němu
dýchal každinkým svým dechem. Mnohou a mnohou fasetou svého života i díla Preisler,
nevtíravý a do hloubi krve cudný Preisler, doopravdy žije.
A není to dneska zrovna nejmíň vzněcující a zjitřující věc chodit nachvat rozhozenými
výstavami, rozhlížet se, dívat se do katalogu a připomínat si v hloubi mysli takového Jana
Preislera!
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Šmíd

