Jan Pilař
NAHÁ S V Ě D O M Í
Sklo lesknoucí, kam zrak svůj marně
upíráš, touže blahodárně
s životem 2a ním splynouti,
sklo, jež se stále jemně chvěje
neřestí těla... Jaké děje
bys prožít chtěl, ne shlédnouti ?
Teď ruka slabá, uhrančivá
již stiskla. Už ne opojivá
se zdá být, ale hříšná příliš
v prolnutí lehce vyprchavém...
(Jak neříci si, žel, že právem,
když víš teď náhle, kam se chýlíš!)
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V tom mrtvém čase poesie,
jenž v bezčasí se klidně pije
jak šálek čaje chladnoucí!
Smrt před dveřmi se zase staví
a uklidněné rozbolaví hřebíky do tmy zatlouci!
Pak přišla prudká opojení,
kdy žil jsi všechno bez prodlení,
bez úvah... Teď se něco křiví
v pohledu nazpět. Vzpomínkami
se smíme utěšovat sami.
Ö, běda snu, jenž vystřízliví!
A vystřízlivěl, aby znovu
s břehů se chystal k rybolovu.

Sítě se táhnou od mělčin Když nad hloubkou byl tvého těla,
ty jediná jsi nevěděla
s kým zápasí, proč trpí. Čím?

ROVNOVÁHA
Už není také vyloučeno,
že v jádru naší existence
červ dohlodá. Červ nepokoje,
který se bránil soustředění
a utrhoval vždycky snění,
co mělo býti dovysněno.
Už blížíme se k oné chvíli
a něžná slova přežvykujem
s nechutí jako hořké krmě,
a všechny vůně, všechny krásy
zrak novy jinak rozkládá si.
Vědomí, že jsme vystoupili.
Jen trocha trpké ironie
jak ostrý písek na nás padá
a nemůžem se ubrániti
opodál plakat přehořce.
Předčasně zralé ovoce
nepovšimnuto v trávě hnije.
A za provaz, jenž k zvonu sahá,
se slabé ruce zachytily.
Čas zvoníku se vydat zdráhá
zvuk, který všemi zachvěje.
V tom mrtvém klidu naděje
je zakleta. A rovnováha.

Oldřich Sirovátka
SONET
Naslouchala jsem vždycky: žíly země zní
v bludišti vrstev, kde se ticho mísí,
takové hluboké a tmavé zachvění Přípravy půdy - sbíralo stejně kdysi
dech, mrtvé hladiny mé listí pozorné.
Takových stmívání, už ani nevzpomínám,
necítit, když se krev má horce hne
a prchá vrbě prudce kroužíc korou jinam Tak horečnatý mráz když klesá tělem mým
do vykloubených kořenů, kterými v křeči
prameny jílu v temných uzlech zápasí...
Napětí tvarů - - neznám: nebezpečí,
ledajak útočí nevlídné počasí Jsem dobře skryta vnitřním vzdálením - -

KRYSTAL
Tak ustavičně cize dovnitř zvrácený
(soustředěn v sobě), průzračný krystal
pozorně staví jemně vyřešené broušení
ve kterém hrají doteky křehkých píšťal
blednoucích paprsků - Září vyleštěné stěny
citlivé vázy, na které vynutí
daleké odloučení vnitřní smysl křehnutí,
leč nikdy stav -: stále zvolna mění
své malé zavinutí, neskončený tvar Všem souvislostem sebou zapíraný
(jako kdo z nás) klesá v příkré hrany
vyhnanství, za kterými vře chladný žár 387

Vzlínání ze sebe - - Krystalem opřený
není jen: tříšť, trosky přísvitu, nic více...
Ve volném zajetí zrá k světlu, sycen
hlubokým tichem svého kroužení - -

JABLOŇ
Pod lehkým podnebím nassává spodní chlad
svrasklými kořeny, kterými tolikeré
dychtění stoupá, odboj, chvat jak útočně se bledá míza dere
vzepjatou, strmou kružbou kmene,
útlými soutěskami jemných cév
až do listí, jež vylehčené
pravlny pouští, napovídá zpěv Rozumět, rozumět, kolikrát lehce šumí
letopis větve! Šumí hloub
jabloní temně houslované rytmy
rozechvívajíce zevnitř její živý sloup Té jiné hořkosti, samoty, které tkání
lítostně sáknou - - jak jen vykrouží
v tak těsné schoulení pomalé příští zrání
vás, jablka! upíjející mroucím listům z žil - -

H N I J Í C Í JABLKO
Co tebou vzlínalo jako vzlyk lítostivý,
chorobný plode křehce vykloubený v kloub ze sebe vyvrácený propadáš se hloub
do porušené tkáně, která vypráchniví...

Tvé pastelové vůně měkce navrstvené
drobnými přílivy v oblinu jablka,
šum těžkých dešťů ještě v tobě umlká
jak v dlouhém doznění: leč obráceně to vše tvůj vlastní vnitřní hlad ti bere kam ubýváš, kam couváš jedem uštknutí
svlékáno ze své hořké slupky kolikeré
až v krásné nebytí nej delší samoty Tam mimo sebe zbýváš navždy dál
vzdáleně napovězeno nejen ve všech plodech,
ty dávno rozplynulé v kouzelnější oddech,
ze vztahů vymknuto, jen pomyslný sval - -

Paul Claudel
KRYŠTOF KOLUMBUS
I. D ě j s t v í .
I. Průvod.
Vstupuje průvod. V čele halapartníci, mušketýři a dva důstojníci nesou kastilské a aragonské korouhve. Potom Kniha o Kryštofu Kolumbovi; jinoch, který přisluhuje, přináší ji
na hrudi. Mluvčí kráčí sám a okázale. Dále sbor, jenž zprvu postupuje v řadách, potom
o překot a nepořádně^ ztrativ stejný krok. Nese knihy, pulty, kytky, vinné láhve, koše plné
partesů. Chroupou do jablek a štukují se. Usadí se na patřičném místě k několika hudebníkům. Je viděti dvě dlouhé jemné ruce ženské, any vybavují harfu z černého povlaku a
hráče, kterak čistí kontrabas. Kniha se slávou se staví na pult. Dva korouhevníci stanuli na
jevišti, po jednom na každé straně.

SBOR:
DŮSTOJNÍK

(zpívá beze slov)
(jenž velí čeťe, vzkřikne): Ticho!
(Zahlaholí trubky, a mluvíí otevírá Knihu.)
II. V ý j e v .

MLUVČÍ:

Čtu 2 knihy knih,
jak žil a cesty konal Kryštof Kolumbus. Ten,
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SBOR

jenž po prvé Ameriku zočil
Zehnejž mne Bůh, jeho Syn, i Tvořitel Duch!
(hřímavě):
Staniž se ťak!
III. M o d l i t b a .

MLUVČÍ:

Slyš Bůh mne Trojjediný,
On račiž mi uděliti světla dar i sílu.
Jasna všem vám, otevřená,
buď kniha cest i kniha žití Kryštofa Kolumba,
jenž plul, Ameriku objevil,
sféry nad světem tím však též.
SOUČASNÉ SE SBOREM:
Úvazkem katolictvo spjal, an spojil jeho sídla.
Jeden svět učinil z nich a v odznak jemu dal kříž.
Onť zván byl Kolumbus: což holubice jest
a slul Kryštof. Jakž jméno dí: Krista směl nést.
ÚJděl ten jemu byl dán, nejen během let vezdejších,
nýbrž na věčný věk. Nenaplnil údělu sám.
On k dílu s těmi kráčel, kdo pro onen svět vyvoleni jsou
i na odvěké světla stany zří. I nám síly dar uděliž Bůh,
ať zříme ráje slávu.
IV.

Z e m ě pak byla pustá a temná.

Spatřuje se na plátně (v pozadí jeviště), jak se ve změti a ve tmách točí ohromná koule,
nad níž znenáhla vyvstává i paprsčitě září světlá Holubice.

SBOR:

Svět pak byl jak poušť
a neměl tvářnost.
Neboť z rokle a strže
tma jen zela vůkol.
Duch pak Boží sám
se vznášel širou plání.
SOPRÁN (sólo) Shůry se snášel Duch Páně, *
jenž vzal na se způsobu holubičí.
Holubičí.
SBOR: *
Tvořitel Bůh, Tvořitel Bůh.
V. K r y š t o f K o l u m b u s j e v krčmě.
Vskutku, na jevišti spatřuje se bědná krčma valladolidská.

MLUVČÍ:
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Krčma v místě, zvaném Valladolid.

MLUVČÍ a SBOR:
Zde Kolumbus dlí.
Vstoupí Kryštof Kolumbus.
MLUVČÍ:
J e už stár. Žije v nouzi.
Neduhem sklíčen, nebude dlouho živ.
Člověk, jenž vstupuje v síň,
a vede řeč, je majitel krčmy.
Otěž soumarovadlaň ovinuje kmetovu.
Zbyl mu jen on. Strachy mře,
že o něj přijde.
MLUVČÍ, SBOR:
Jeť soumar vše, co Kolumbus má.
Vejde soumar Kryštofa Kolumba.
MLUVČÍ:
Občas rozvazuje nuzný vak;
na tu chvilku zvíře někdo poodvede
o jizbu dál.
Ve vaku co kmet asi skrýval ?
SBOR:
Jen knížky, listin pár,
podobiznu dámy.
MLUVČÍ:
Ještě něco do tlumoku vložil,
věc tu až na dně má.
SBOR:
Toť pouta.
Kryštof Kolumbus, pověsiv pouta na zeď, modlí se.
VI. K r y š t o f K o l u m b u s a p o k o l e n í p ř í š t í .
MLUVČÍ:

Slyš, Kryštofe, slyš!
Vstaň, Kolumbe, vstaň.
Vstup mezi nás.
Vstup mezi nás!
Pojď, Kolumbe, k nám.
KRYŠTOF KOLUMBUS:
Kdo jste,
jichž hlas tak naléhá?
SBOR:
Slyš, Kryštofe, slyš!
Vstaň, Kolumbe, vstaň!
Přidej se k nám!
Vstup mezi nás!
Pojď, Kolumbe, k nám!
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KRYŠTOF KOLUMBUS:
Kdo jste? Jichž hlas tak naléhá?
SBOR:
Jsme rod, ještě nezrozený
Přijdeme člověčenstvo soudit.
Mnohé vykonal jsi, aniž o tom víš.
Vidíš, vidíš.
Mnohé objevit jsi uměl,
aniž o tom víš.
Vstaň, opusť pelech bídy.
Jdi, kam patříš!
Ku prestolu.
Zde tě všichni pochopí.
K trůnu stoupej,
stoupej k slávě!
Přistup, přistup.
Úrovně oné nedoroste zášť.
Jediný, jenom jeden krok,
i vejdeš mezi nás.
Jeden práh, teninká mez jak vlásek,
smrt se zove ten práh.
KRYŠTOF KOLUMBUS:
A vy že znáte,
co nevědomky objevil jsem já?
Ah! Jenom jeden svět,
jsem objevil tehdá,
znal jsem jich nekonečně víc.
SOUČASNĚ SE SBOREM:
To, co skutečně trvá,
po věky věkův,
trvalejší skutečnost má,
nežli věc,
jež na mapě je psána.
SBOR S KOLUMBEM:
Práh ten přejdi rázně.
Přidej se k nám.
KRYŠTOF KOLUMBUS:
(překročiv práh stane na postati jemu připravené)
Překročen jest mezný práh.
ODPŮRCE: (Vyvstal ze sboru)
Ať ví,
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já že jdu s ním,
jako stín.
Co dí a co páše,
jeho řeč, jeho skutky
zvážiti smím;
i sleduji ho stále,
abych práv byl,
an jsem přišel soudit.
SBOR (potichu a temně):
Ty jsi Krista směl nést,
přisedni k nám,
s rohože zvedni se,
vysmekni z pout,
dej hovadu výhost,
pojď mezi nás.
Viz a vzhlédni.
Popatři na život svůj,
popatři na jeho příběh.
VII. Č t y ř i k a d r i l y .
MLUVČÍ:

A jak naložil s ním
španělský král,
an Kryštof Kolumbus,
tehdy kmet,
přišel do města
jménem Valladolid ?
Ku prosbě jak tvářil se dvůr?
Tam co se přihodilo potom ?
Hle, děj se zběhne v zámku
a uvnitř, v komnatě veličenstva krále.
To pak, co na pozadí zříte,
díl světa jest.
Byl jenom zčásti znám;
pak Ameriky jméno měl;
pevninka nevelká,
vyniklá nad lůno vod.
Ostrovy v kroužku,
mezi nimi pak výspa,
nazvali je:

»Královnin sad.«
Břeh jako lem se rýsuje kolem.
Na obzoru, hle,
tu a tam.
Taneční hudba. Objeví se čtyři kadrily, jim v čele čtyři paní, skvostně nastrojené.

MLUVČÍ:

Šachovnici býval podoben dvůr.
Čtyři křížil kadrily ve hře.
Dal pak - stáhnuv figurky své vetřelci šach a mat.
Ty čtyři ukrutné bůžky,
ty, kdo sobě zajistili
pole, tahy, postati,
a pohotově dovedli jich hájit,
jistě jsi je znal,
viď, Kolumbe, dřív.
Vždy se jim říkalo:
Závist a Hloupost,
a Marnivost.
Lakomost pak zlá
z nich nadevšecko.
Jak víš, skrbliti se dá
nejen penězi. Vždyť znáš,
jak lze mamonařit srdcem,
duchem pak též.

Roztančily se. Hudba chvílemi naráz ustane, aby ustoupila rozhovoru, ale tanec neustává.

ODPŮRCE

(povstav):
Čas je o slovo se hlásit;
obhajoby veličenstva krále
ujmu se ihned.
OBHÁJCE (vyvstav ze sboru odjinud):
Nejde jenom o toho,
kdo Španělska je vladař.
O vladaře vesměs jde,
o panstva a o vrchnosti,
držitele moci vesměs,
o všechny, kdo poškodili
genia, když úřad jim dán.
ODPŮRCE:
Kolumbe!
Víc kdo při tobě stál,
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než Ferdinand král,
a manželka jeho ?
Kdože tebe, míšence,
loďstvu v čelo postavil?
ba víc: dobrodruhu vládu kdo svěřil
Kdo že lodi dal ?
Plavce k nim.
Kdože vyplatil jim žold?
OBHÁJCE:
Trochu jenom projevili
důvěry, míšenec však
jim splatil novým světa dílem.
ODPŮRCE:
Nevěděl však vůbec,
že našel nový svět.
KRYŠTOF KOLUMBUS (v popředí jevišťe):
Znal jsem tolik věcí,
že předčil jsem vás.
ODPŮRCE:
Přece, alespoň teď,
hlesl sám.
Ke Kryštofu Kolumbovi mluvím,
jenž jest:
nedouk, šarlatán, pomatený,
buřič a rouhač,
a lhář a otrokář, pomlouvač
a slaboch slabošský.
Proč vyvstal jsi ?
By rázem Španely zapřely
určení své,
odkaz oněch tradic,
jimž patřila pocta?
Proč západ, odlišný svět,
s nimi jsi spřáhl ?
Proč zmátl jsi ty v práci
Evropu,
snaživou jak mraveneček?
Za to zasluhuješ nejenom pout,
zasluhuješ smrt,
a zastřelen buď hned.
OBHÁJCE (důtklive):
Poklesky jeho,
veškery sny,

všecka zášť,
lsti a Šalby
podezření,
sobeckost všecka,
ukrutenství,
to, že zhrdal objevy,
když dospěl k nim,
že raději měl pokus,
těchto chyb se dopustil,
an miloval.
On lásce propadal sám.
Kdo jej zatratit smí?
ODPŮRCE:
Co měl rád?
KRYŠTOF KOLUMBUS:
Já boží jsem miloval svět,
k němu božími stezkami spěl;
vždy jsem toužil, světy si podmanit,
jež stvořil Bůh.
OBHÁJCE:
Věštce duch, toť zrcadla kus,
v jehožto líci světlo se zračí,
a v rubu puklin spousta, i rez.
SBOR:
Kryštof Kolumbus, Kryštof Kolumbus!
ODPŮRCE:
Samo jméno již klame.
KRYŠTOF KOLUMBUS:
Kdo Krista nesl, jak já se zval;
Christoforus byl!
Kolumbus holubici znamená,
posla Bohem vyslaného,
1 Světla zřídlo,
všecko, co z ducha jest:
Plamen, jenž duchům dal křídla.
Přeložil Ferdinand Pujman
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Jiří Šotola
DEŠŤ
Sedmkrát v krvi smáčená,
sedmkrát na zem vrácená,
kam, vodo, jdeš?
Do hrobu jdu, kam tiše mží,
do hrobu jdu tam pod růží.
Pojď se mnou též.

IKAROS
Ta ruka zchromlá od okovů
na novém ohni čadit má?
Spí krysa na otcově krovu
a do oharků prší tma.
Zas odejiti? Zase znovu?
A která voda smyje prach
na ruce zchromlé od okovů?
A která ústa s prsou ženy
slíbají krev, již prolil v tmách,
hledaje kahan pro plameny?
jde bílá cesta od úpatí
a nad vichřicí strmí vrch.
Jen matka přijde zamávati
tomu, kdo zrazoval a prch',
jen matka myslí: Zda se vrátí,
až o mém pohřbu stmí se les
při bílé cestě od úpatí?
A větev kývá: Sotva asi,
teď vkročil kdosi na útes
a orlí pera připíná si.

A stín se sklání se skaliska.
Veliké slunce tiše žhne.
Smrt kape s křídel. Jak je blízká!
A jak je všechno změněné,
když nad horou se mlčky blýská!
Jako by tma se propadla,
naklonil se stín se skaliska.
Už cválá vítr. Kde jej složí?
A v moři nahá vlna zlá
milence čeká v mokrém loži.

Oldřich Kryštofek
MILOSTNÁ
Jaký to plamen, kterým přioděna
nahlížíš v česno tesknoty?
Shledávám polibky, shledávám jména
pro malé naděje. Říkám si: Jsi to ty,
podobna spánku, blízká probuzení
na lůžkách větrných?
Tryskni až k nebi, co kámen tíhne k zemi,
tryskni jak smích.
Tak jako smích, kterým se nenadále
krok, jdoucí k smrti, zastavil.
Smím poděkovat za naděje malé,
za malé naděje, o nichž tma čistá ví?
Z úžlabí stesku vzhlížím na tvou krásu.
Jak tmavé okno do temnoty jsem.
Než propadnu se do strmosti času,
buď polibkem!

Josef Zahradníček
T Ě Ž K Á HRA
Tvá pozdní, marná lítost už mne neporaní
a tichá vyznání jsou darmou, velmi darmou zbraní.
Jak tažní ptáci kdovíkam vždy odlétají na podzim,
já odcházím. A nevím sám, kam odcházím Přicházím, víš, bez výčitek, odcházeje mlčky z míst,
která nepoznala, nepoznala rozchod náš Nechci vinit, věř mi, nikdy, nikdy nepoznáš Jenom chválu za tu bolest (pro mé básně plodolist).
Odcházeje přicházím, víš, bez výčitek, které
nepoznáš Ale v srdci jako na Veveří devět věží Nezapírám: Bránu ke mně přísně střeží
devaterá nepřístupná, tvrdá stráž -

HRA
Když někdy zasáhne mne pokáráním hroze
Tvůj pohled odmítavý, cizí, přísný, strohý,
vždy zdá se mi, že vidím zvolna po obloze
plující a sluncem prosvícené řasoslohy.
Když uzřím obličej Tvůj zlehounka se zarositi
popraškem hněvu, mrazivým chladem zimy,
ne, já už Ti nevěřím, vždyť vím, že v síti
zlobných pavučinek vzápětí hned zazáří mi
Tvůj úsměv laskavý.
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ODPOVĚĎ MILÉMU
Zapomene-li někdo - budeš to ty
a já pak odejdu jak den, jenž zavíjí se tiše
a obraz tvůj, až uchýlím se do samoty,
má ruka výčitkami nepopíše Ach, proč to nepřiznat, neříci:
Já listem studu ránu zapíranou
marně přikrývajíc - mlčící
stát budu lítostivě stranou -

Ferdinand Pujman
O SOUDNOSTI, ZVLÁŠTĚ
O HUDEBNÍ
IV
Vzduch je hmota, z které tvoří skladatelé, jako sochař z kovu nebo
mramoru; vzduch je hmota, z které tvoří posuzovatelé: že tóny hudebníků, slova posuzovatelů znějí dříve v duchu, nežli si je zapíší a než je
třeba někdo jiný rozhlaholí, pranic na podstatě věci nemění.
Z vět nahlas pronášených vzniká skladba samotná i její posudek,
A němým čtením, kterému jsme zvykli na újmu své hudebnosti kdysi proslulé, zakrňuje v nás všech vloha vnímat za hovoru výstižněji, soudněji
a znalečtěji právě ony prvky hudební, jimž po Janáčkovi se říká nápěvky,
a které věcně, nejen jménem s hudebními nápěvy se ztotožňují; jenže neškolený mluvčí zúplna je neuplatní, jako že se ani necvičeným hráčům
neozývá správně nápěv na nástroji.
Čím se liší nápěv beze slova (čili v dovršení hudba čirá, hudba absolutní) od nápěvku slovného a tedy od zpěvu a mluvy? Neliší se hmotou;
obakráte je to rozkmitaný vzduch. Neliší se lidským řádem, který způsobuje pravidelné kmity v ovzduší. Nezpívám si přímo píseň; jen ji pobrukuji nebo hvízdám (také tento obor výkonný má dokonalé představitele);
pak hraji tentýž nápěv na pianě nebo houslích; zprvu ozýval se v lidském
ústrojí a pak se ozve z nástroje; zní ze stroje; nemění se tedy pořadí
a vztahy tónů, zjinačila se však jakost jejich, barva, síla, ozvučivost přede-
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vším. Doprovodem nových souvislostí přibude a vztahy tónové se rozmnoží a opět zjinačí se jakost jejich; průvod spotřebuje tónů více, z několika oktáv, pořádá je do souzvuků, na něž nestačí hlas jednotlivcův.
Nápěv přestupuje do nového řádu.
Nový řád si uvědomím hlavním prvkem Smetanovy Vltavy; ač zvukem, členěním prý shodný s písní o kočce, má jiné poslání i záměr.
Písničky je záhy konec; z prvku Smetanova zákonitě vyvrší se celá pomníková výstavba. Známý nápěv s doprovodem prvně vyslechnutým, známý
nápěv obdařený jiným novým poznáním se sdílí o ty nové poznatky. A tato
chvíle právě přivozuje dvojí nedorozumění.
Co je onen nový řád? Jednak ustálení vztahů mezi články drobnými,
nápěvem a doprovodem; dále, hlavně, ustálení vztahů mezi drobnostmi
a celkem. Původní řád vyjímá se vedle něho jako nápověď, jak ukazuje
příklad ze Smetany vzatý, jako opovědění, jež svého dosahu si neuvědomilo.
Nový řád též vysvituje z veršů nezhudebněných a zhudebněných. Hlásej, ptáčku, dobrý den. / Z trávy kvítek ranný vstal, / jitra září políben. /
Jásej, zpívej, skřivánku, / pozdrav růže v červánku. - Jedny ze změn Smetanových postihnout se dají školským výměrem:
Verš Krásnohorské, sudě článkovaný, čítá sedm slabik; Smetana jej
rozšiřuje o šest slabik tím, že opakuje slova takto: Hlásej, ptáčku, hlásej
dobrý den, aj, dobrý den! Zhudebněním ustálil se větný přízvuk verše,
který za přednesu připadnout by mohl na slabiku slova kteréhokoliv, podle
recitátorovy volby. Ustálil se slovný nápěvek, jenž - mluven, rozpjal by
se v mezích několika málo tónů - do rozsahu duodecimy; a zhudebnění
přiděluje každé slabice tón její, přesně stanovený zápisem; a sudě článkovaný rozšířený verš se zhudebňuje v taktu třídobém a jako čtyřtaktové
předvětí. Doprovázejí jej souzvuky, jež znějí z mnoha nástrojů. Smetana
si určil délku slabik, výšku jejich vzájemnou i jednotlivou; a zvuky vede
do souvislostí a z těchto souvislostí nabýváme poznatků, jichž nesděloval
žádný prvek o sobě. A hudba Smetanova ve srovnání s řečí vázanou je
vázanější. Je to jako nové rozměrnější stavení, jež jiným nárysem i půdorysem přečnívá teď budku původní, již obklopilo shora, se všech stran,
ač kromě hmoty, kromě staviva s ní nemá společného nic.
Ale další změny Smetanovy! Báseň sama jásá; ale zhudebněna jásá nepřetržitěji, trvaleji, zpěvněji - v tento skladatelův přínos zasahuje obrazivost kritikova, tady osvědčuje kritik poznávání kusé nebo výstižné. Míry,
počty, váhy - nyní, v řádu obrazivém - obdržely základ jiný nežli prve;
základ duchový.
Řád IX. 29.
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v
A) V Komenském se ztotožňoval názor s vědou zkusmou, objevovanou vždy novým, zbystřovaným postřehem; již za výzpytu přírody; a za
skladebné dílo, zvláště mistrné, on chválí často hodinový stroj. A o kyvadle podotýká s důrazem - jak stroj svůj udržuje v chodu: tíže zemská když byl člověk pohybu dal popud, tíže zemská udržuje kyvadlo i orloj
(sluneční i pískový i kolečkový) v chodu. Tíže zemská kromě toho odměřuje, člení - taktováním, neboť na metronomu je rovněž kyvadélko tíže zemská člení trvání a jeho jednotku, a tedy den, kdy zalidněná oběžnice otočí se kolem vlastní osy. Jak je dělí?
Pohybovým článkem, prvkem, po němž bez ustání následuje jeho převrat. Prvek s převratem svým (čili motiv s inversí, když jmenujeme věci
názvem cizím) ve všem umění se uplatňuje. Prvek s převratem se vyvažují, ustavují souměrnost a vracejí se shodné nebo podobné, buď drobnější, buď zveličené - mění-li se popud. Čili opakují se, tak jako v čiré
hudbě prosté repetice nebo sekvence, tak jako diminuce nebo augmentace.
B) Za skladebné dílo zvláště mistrné Jan Amos vyhlašoval tělo lidské; sednu, povstanu; jdu, couvám; obracím a odvracím se; vdechuji
a vydechuji; vykonal jsem pohybový prvek s jeho převratem; tvar těla
samotného ustavuje souměrnost; a předklon hlavy, předklon trupu tak se
mají k sobě jako motiv ke své augmentaci. A kroky tak se k sobě mají
jako v hudbě repetice; jako sekvence, když stoupám po stupních, ne po
rovině; jsou to přímo repetice hudební, byť repetice hudby zárodečné,
repetice vydusané, vydupané chodidly.
C) V Komenském se ztotožňoval názor s vědou zkusmou, neustále ověřovanou, jak za výzpytu přírody, tak za výzpytu ducha. Vnikal do názorů,
do myšlenek představitelů všech věků dokonale, zúplna; on, vnímatel, se
téměř uměl shodnout s původcem těch slov, těch útvarů.
Postup, kterým vzniklo dílo, skladba, socha - předmět, jehož pomocí
se vyjadřuji - k postupu, jímž dílo cele, bez úbytku, bez úchylek vnímám,
tak se k sobě mají jako výkyv s kyvem zpětným; jako prvky, články ku
převratům svým, tak jako dávání a vzetí, což je tentýž úkon dvojí ruky.
Oba způsoby se vyvažují; ustavují při výstižném poznávání souměrnosti;
a uměřenost čili proportivnost, za kusého, obnovovaného poznávání. Vracejí se shodné v prvním případě a ve druhém buď sobě podobné, buď přetvořené vstřícným působením podnětu a vznětu: jako v hudbě repetice
nebo sekvence, a jako obměny či variace ve případě druhém. I nabývají
tyto prvky domovského příslušenství právem duchovým i přirozeným
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v každém umění. A v hudbě čiré, absolutní, zejména. Jenže při vnímání
nepracuje stroj; tam účinkuje duch.
D) Od výtvoru ke tvůrci. Jak o té cestě poučuje Komenský ?
Komenský se uměl připodobnit ve zmenšení, ve zdrobnění PrapůvodcL
Otvírá své knihy (jakož v Soujmech vědných z věku středního se dálo)
1. poukazem k tvořivosti neustálé, svrchované, která nikdy nemá prázdno,
v které není prázdnoty. Co činí umělec ? On vyplňuje dílem vlastní prázdný
čas a zároveň s ním prázdné prostranství (jak svědčí stavby, sochy, tóny
vysílané do ovzduší); krátí chvíli jiným lidem, dává náplň jejich prázdnotě. 2. Poukazem na divadlo veškerenstva, uměřeně zaplněné, na němž
tvorové se doplňují vlohami, to všecko proto, 3. aby nižší, lidský stupeň
života a bytí (výtah světa), v kterém zejí neúměrné prázdnoty, se ozřejmoval úrovněmi výsostnými; vesmírnými. Komenský by schválil, za svůj
přejal výrok: mohutnost a úkon v řádě nadpřirozeném, a tedy duchovém,
tak vstřícně k sobě tíhnou, jako hmota s tvarem v řádu tělesnosti; navzájem tak podmíněny, jako Descartesova trpnost s účinností jeho. Z toho
důležité poučení. Vyšší uměleckou způsobou se ozřejmuje nižší; celkem
díla ozřejmí se článek jeho; vyšším duchem objasní se nedostatky malé
mysli. Nejen naopak. Proto normativná, zásaditá kritika a zkusná, empirická navzájem si pomáhají; nepřekážejí si.
Jan Amos, básnivý i myslitelský jednotitel, chápal dále úvazky, jež
pojí výměrnou a tedy obmezenou tělesnost (zvučné kmity mohu měřit,
propočítat, sochu vážit) a bezměrného, zámezného ducha. Který ovšem
bez ní nedovedl by se do poznatků dovršených dělit ani o poznatky dovršené sdílet. Anděl z Božské komedie nepřijme-li člověčenství, nemá
moci nad konečným člověkem; a kterýkoli úkon vykoupení - nejen Aristotelova katharse - předpokládá mohutnost, jež přešla v úkon slova, světla,
v řádě duchovém a vtělila se ve zhmotněnou podobu. Komenský dbal obojích těch vstřícných úvazků, jež nedílně se vypřádají mezi řádem trvalým
a pomíjivým, mezi prapůvodcem, původcem a mezi jejich obrazy. A podle
hmoty, do které duch - s tělem sjednocený - poznatky své vtělil, byl by
třídil udělané věci (umělecká díla), jimiž původce svůj úkon dovršil
a z něhož úkon vnímatelův vychází a začne. V nejpříležitejších hmotách,
které nikoho z nás neopustí - v údech člověčích a ve vzduchu - se zachovala nad pomníky trvalejší rodná mluva; jest jako jiná umění, tak nebo
onak způsobený pohyb (tanec v nejrozložitějším smyslu slova), úkon
ducha nerozdvojeného od tělesenství. A mrtvé jazyky víc nežli jiní umělečtí pohrobkové svědčí zřetelně, jak »dílo ducha trvá jenom v úkonu
a úkonem«.
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VI
Po odbočce k hlavnímu pásmu řeči.
Od poznatků, které postihnout se dají měrou (vyvozenou z pohybu
a rozsáhlostí koule zemské) od poznatků měrné vědy, posuzovatel teď
právě vzestupoval ku poznatkům, které postihuje pouze duch. Má pochochopit, nač sám by nepřipadl bez přispění jiné osobnosti, bez přispění
skladby, bez díla, má pochopiti jiný názor světový. Neboť z věcí veškerenstva sám si utvořil svůj vlastní názor světový, je inspirován čili pohnut,
aby lišil mezi svým a jiným názorem. Jeho posudkem se končí úsilí (jimž
dosavadní jeho poznatky se přimnoží a přeřadí a převrství). Tato chvíle
navozuje nejlépe, co se míní v Aristotelovi slovem »nápodoba«. Kritik
jako každý tvůrce napodobí totiž »lidský postoj k věci (skladbě přítomné)
a nenapodobí věc samu«. Obecenstvo - dovršujeme-li příměr vzatý z Aristotela - spíš hledí na věc po očku a stáčí se k nim zády. Ať kritik patří na
ni rovnou, okem v oko. Poznávání kritikovo trvalým se stane, pronese-li
kritik poznatek svůj větou v duchu nebo nahlas; zapíše-li si ji pro pomůcku, aby osvěžoval paměť. A že z tisku, zvláště z denních novin, plyne
nebezpečí, aby ze samotných vytištěných vět se nestal průmysl a tovar výrobní, jímž vydávání novin samo jest - na to nebezpečí před sto lety prozíravě upozornil ve Weimaru Liszt.
Od poznatků, které postihnout se dají měrou, vyvozenou z pohybu
a rozsáhlosti zemské, od poznatků měrné vědy, posuzovatel teď právě vzestupuje ku poznatkům, jaké změří pouze duch. Tato chvíle nastražuje
mnohá nedorozumění těm, kdo o poznání usilují nebo uvědomují si poznávací postup.
Kdo si onen rozbor měrný prodělává skrytě, po způsobu domácího
cvičení, a rovnou z něho vyjde, bývá obviněn, že provozuje ideovou kritiku, tu, která prý se váže více na báseň než hudbu (jde-li o zpěv nebo
o programní hudbu). Načpak by se vázal v hudbě beze slova? Na nic?
A když na ideu, tedy na ideu odkud vzatou? Co se míní názvem idea?
Tvar? Jako v řečtině, a tedy jednotlivina? Či jako ve franštině idée,
t. j. myšlenka, v níž český jazyk tuší spíše pojem obecný? Nebo pratvar
Platonův a tedy věci podstata? Přitom jako by se mlčky předpokládalo,
že snadněji se posuzuje dílo slovesné než hudební; ač znamenitých kritiků
je zde i onde málo; ač v díle slovesném tkví také hudba, o to těžší, že
je utajena a že vybudit ji umí mluvčí jenom velmi nadaný. Hyperkritik
soudí vadně kritika; snad míní slovem idea, že soud se svádí od věci;
pak stejnou chybu páše sám.
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Tito výměrní jen posuzovatelé, ačkoli se holedbají zvláštní vlohou
pro smyslové působení hudby, zanedbali ku podivu málo zdůrazňovanou
a často přehlíženou skutečnost, že v hudbě, jako v každém umění, se může
projeviti kterýkoli smyslový vjem, a že žádný smyslový vjem nutně v hudbě
projevit se nemusí; a že nejen sluchem, že i chutí, čichem, hmatem, zejména pak smyslem svalovým se mysl o poznatky zárodečné obohacuje a ve
skladbách se o ně sdílí. Mezi hudebníky není málo krajinářů, podobiznářů;
a právě čirá hudba postihuje božskou komedii, božskou hru i lidskou na
divadle světa, a v té nejčastěji postup, jakým poznání se děje nebo dokonává. K tomu krasovědnou poznámku: že názvem výraz (ba i názvem
obsah) všichni moudří lidé odjakživa mínili tvar dopodrobna vysledovaný,
sám výsledek poznání tvarového; podobu ne matnou, nýbrž jasným poznatkem raženou. Ale daltonisté prvenství by přiřkli sluchu, třeba o prvotném řádu hudby rozhoduje smysl svalový, jakož plyne z názvů: doba těžká,
doba lehká, vysoký a nízký tón, a barva světlá nebo temná. Odtud nebezpečí: ze skladatelů i vnímatelů klubají se lidem odcizení homunkulové;
být po jejich, řád dušezpytný, psychologický by nesměl dávat hudbě námět;
nesměl by dát hudbě náměty svět, s přírodou a tvorstvem nelidským či
lidským. Proto oprávněný zásah, oprávněné naléhání hlasů, upozorňujících, že je člověk bytost společenská, bytost oduševnělá, a že hudba nejumněji složená má za cíl přece sdělnost, byť ne sdělnost přesnadnou.
»Čirá hudba využívá vlastností a jakostí, jež hovořená mluva zanedbává.«
Další nedorozumění plyne z jazyka, kde totéž slovo někdy platí jako
jednotlivina a jindy jako množný pojem. Čirou hudbu soudí kritik slovem
a ne tóny. Přihází se často, že on vlastních názorů vsak nemá, a že opakuje, nebo pojmy (obecnými) zahaluje názor odposlouchaný. Tímto zobecněním názorů jen přejímaných, neprožitých, jak se zhusta říká, vzniká
pavěda. Věda předpokládá totiž pochopení rázovité, pochopení jednotlivin, z jakých může, ale nemusí se vyvést věta pojmem pracující. Nezbytné
je nabýt jednotlivin vlastním pronikáním do podstaty věcné - to jest do
podstaty slova, jímž se vyjadřuji.
Neboť obě mluvy - vydařené, rozumí se - (pojmová i obrazivá) »zaručují poznatkovou stálost«. Ale nebezpečí pojmu plyne předně odtud, že
je množný, vyváděný z několika různých (právě množitelných) případů,
z nichž postihuje, co je druží a ne co je liší; přesně vzato nepodává pravdu
přímo, nýbrž po oklice dušezpytné, psychologické, když totiž uvědomíme
si - dovedeme-li to správně - jak a z čeho v duchu původců svých povstává.
Proto pojem v umělecké vědě Často Šidí; nešidil by, kdyby neplatila
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pravda: kolik romantiků, tolik romantismů; kdyby dál se neukazovala
pravda, že si vedle sebe žijí tak řečení romantikové a klasikové; že již
v antice se najde tak řečené baroko i rokoko, že zkrátka osobnost jde nad
t. zv. směr. Důsledek té pavědy, že na Babylon roste odborové názvosloví,
že se v odpor Komenského požadavku papouškují roztodivná jména,
zhusta cizí, ale která věci nevystihují, spíše matou; že však málo proniká
se do podstaty skladeb, do podstaty skladatelů, z nedostatku tvořivosti
slovesné. Vědy pomocné, tak prospěšné, když ví se správně, čemu slouží,
poskytly by další kámen mudrctví, jen kdyby opět nechyběl tak často mudrc
kameni a mudrlantům zdravý rozum.
Rozlišujme vědění, jež opatruje tvořivému úkonu (i soudnému) jen
podmínky, a vědu, které bez úkonu tvořivého není.
Názvoslovná kolísavost kromě toho vede ke zjevu, že tentýž název
platí jednou za příhanu, jindy za chválu, protože mu nepřiplývá přesný
smysl z vazby větné, do které se včlenil. Za příhanu pokládá se označení:
kritik impresionistický. Co se míní cizím slovem ? Kusé, letmé, nevýstižné
poznání? Pak hana padla právem. Nebo postup, který vydal tolik dokonalých obrazů a skladeb tím, že »soustavně, zákonně využil schopnosti
improvisační«? Té vlohy, bez níž by se neosvědčil kritik denních listů?
Z pronášené řeči, z hrané hudby vybere si, odnáší si posluchač jen to,
nač stačí vlohami a vzdělaností svou; a jako že se lidské zájmy rozbíhají,
znalce výslovnosti připoutává výřečnost, a skladba větná jazykozpytce;
kdo obírá se vznikem řeči, vysleduje, kterak dnešní slovo znělo před
dávnými časy. I ze skladeb si posuzovatelé odnášejí jenom to, nač stačí
vlohami a vzdělaností svou; ukazují, nakolik, jak důkladně se znají v lidech, v osobnostech; neboť člověk, živý člověk má být umělcům i posuzovatelům prvotností, apriorní; v náladách a stavech, ale také v pomyslech
a ve vidinách lidských; dovedou-li se, ať hůř, ať lépe, vmýšlet do umělců,
kteří v tónech o poznatky své se chtějí sdílet. Jako že se lidské zájmy rozbíhají, znalce zvuku připoutává způsob, jakým skladba využívá těch a
oněch nástrojů; a jiný vysleduje lépe skladbu větnou, jiný shledává, že
skladatel se sdílí o poznatky známé, slýchaným již článkováním skladby,
ze dřívějška povědomým nástrojovým souzněním a nápěvem, jenž podobá
se dávné písni. Zjistí pozorovatel, že hudebník se nepatrně nebo značně
liší od předchůdců, nebo že je zcela svůj. Jindy obírá se kritik okolnostmi,
podmínkami, v jakých dílo vzniklo, obírá se dějepisem jeho, dějepisem
hudebním.
»Každý z nás je obraz nejlepšího umělce; každý z nás je obraz obce,«
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Hraje-li se dílo mistrovské a vnímá-li je sebelepší posluchač - též mistr,
sotva nastane kdy případ mezný, že by vnímatel se uměl ztotožniti s původcem, že neunikl by mu žádný z původcových poznatků a vztahů jejich,
které ustavují skladbu. Právě proto, že se osoby i osobnosti liší a že nesplývají. Z toho časté nářky, že se soudy neshodují a že by se shodnout měly.
Ale v posuzovateli, jako v umělci, se obec pouze obrazí; a obsáhnout
ji veškerou, z nich obou žádný nepostačí (obec, obecenstvo - v obou jménech tentýž slovný kořen, v obou jménech, v obou existencích příbuzenství). Z toho poučení pro posuzované: nehněvej se na zrcadlo, máš-li
křivá ústa, ale neshledávej pravou podobu svou po zrcadlech pitvorných.
Z toho poučení posuzovatelům: nezakládejte svou slávu na platnosti
obecné svých soudů; byla by jen domnělá; hledejte svou slávu v pravdivém a nebývalém postřehu a tedy v téže původnosti, jaké na posuzovaném
požadujete: pak zřejmým slovem postihnete tajemství.
Nejenom že osobou a osobností umělec i posuzovatel se různí a že
navzájem si unikají. Zcizují se dále sklony svými, vžitými i chvilkovými,
o zlé vůli, o slepotě chtěné, hříchu proti duchu, odpírání pravdám poznaným již ani nemluvě.
Poeta nascitur - básník se rodí; a právě tak rodí se kritik. Vzděláváním nabývá on mohutnosti, rozhledu a fondu; jimi odklizuje překážky,
jež tarasí mu cestu k dílu. Ale nepodaří se mu vniknout do samého díla,
do původce díla, bez nadání básnivého, bez obrazivosti; bez nich nenapadne ho, co počít s věděním a naukami; zapomene, k čemu jsou a které
z nich se v dané chvíli hodí; a - jak čte se u Shakespeara - budí posměch
»učenostmi špatně ubytovanými«.
Vyplývá z vět předchozích, že skladba (toho jména hodná) není jednosnubná, nýbrž mnohosnubná, jakož dokazují různé skladby, které zhudebňují báseň touž. Z mnoha posluchačů, z mnoha posuzovatelů každý
po svém dotváří si podněty z ní vyzískané. Proto starý výrok, kdože rozhoduje o hodnotě její: buďto pospolitost, jejíž členové tak dlouho skladbu
poznávali, a to s mnoha stránek, až se našel mezi nimi duch tak vynikající
a skladný, který pojmul rozptýlené dílčí soudy obecné svým vlastním, jednotitelským, a přišel skladbě na kloub. Tento jednotlivec (podmíněný
pospolitostí) se stává rozhodčím, v němž skladateli vyvstal protějšek;
a postihuje plnost umělcových poznatků.
Vyplývá z vět předchozích, že ani skladbě, ani posudku se nedá předpisovat poznatkový obor, ani poznávací postup. Byli posuzovatelé, a to
znamenití, jako Neruda a jako Baudelaire, kdo slovy ne odbornými, jichž
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ani neznali (jak sami prohlašují), ale slovy hásnivými skladatele lépe vystihli, a vyvoleněji než povolaní. Vyjadřovali se tedy obrazem a jednotlivinou, ne pojmem obecným a vědným. Byli posuzovatelé sami v sobe
rozdrobení, kteří zlákali se vyměřitelností skladby, pořádáním prvků hudebních, a psali užitečné naukové rozbory. Z nich pravidla i poučení, která
příštím skladatelům tříbí sluch a smysl pro úměrnost; z toho roztřídění
dějepisná, z kterých spíše vychází, co druží rozmanité skladatele, nežli čím
se každý od ostatních různí. Z toho přehledy, jež vykládají o dobovém
slohu. Jsou a byli pilní badatelé, kteří znají navlas poledník a rovnoběžku,
na nichž skladatel se zrodil, den a hodinu, jak za poslední notou díla stává
černé na bílém, a potomstvo i předky do kolena bůhví kolikátého; ti často
zaměňují povahopis osob soukromých a způsob osobnosti utvářející.
Takže požadavek jedné ze stran hudebních, jež na počátku 20. věku
pospolu se střetly, »vyjít z díla samotného«, požadavek z půle pravdivý,
právem vzbudil u odpůrců odezvu, jež nezdůrazňovala pranic menšího
než osobnost, než doplňkovou námitku: »A kdo je ten, jenž z díla vyjde?«
Měl to býti někdo, a ne kdokoli, jenž z díla sebelepšího by nevyvedl kriticky nic kloudného.
»Každý, třebaže sám o sobě, jest obraz obce.« Kritik hodný toho jména,
čili úplná a rázovitá osobnost, je také sociolog, také psycholog, a k tomu
tradiční a pospolitý od narození. Tvořitel je nejdokonalejší umělec a
v každém z nás tkví obraz jeho. Kritik hodný toho jména od narození je
tvůrce; podmětný a věcný zároveň, neboť sám je osobnost a zpodobuje
osobnosti: vycházeje (ne však konče) od předmětu, totiž skladeb, jimiž,
skrze něž on poznal větší, menší nebo zhola žádnou rázovitost jejich původců, a tím i význam, cenu jejich. Každý kritik hodný toho jména od narození je tvůrce. Proto umí podat povahy jak dobrých, tak i špatných
umělců tak trvale, že jeho podobizna přečkává i lidský originál a též jeho
uměleckou účinlivost, jako pomník přetrvává člověka, ať byl to krasavec
či ohava. Posudkem svým může on se sdílet o poznatky nejrozmanitější,
které dodatečně, úvahou se dají vřadit v nejrozmanitější vědné obory,
z nichž - v odpor tomu - mohou ku posudku přispívat jen některé, jak dokazuje případ Baudelairův.
Rozlišujme vědu, které bez úkonu tvořivého není, jež se vyjadřuje
hlavně pojmy, obecninami, a rozlišujme od ní soudy, pronášené buďto
mluvou obrazivou, nebo tvarem dokonce, jenž přivlastnil si hmotu jinou
nežli vzduch.
Vrchlický, když veršem (zkratkou) vypodobil Wagnera a Beethovena; Šalda, který do sonetu vtěsnal tvářnost díla Foerstrova, jsou znalci.,
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a to soudní znalci hudby, třeba odběhli k ní namátkou a na okamžik od
hlavního svého zaměstnání. Neméně než Blahoslav, jenž v notách pro výstrahu zapsal vadné kazatelské nápěvky, a neméně než Erben, který opět
zkratkou prozpytoval nápěv písní mezi lidem posbíraných, v úvodu své
sbírky; neméně než Dvořák, jehož výroky se opakují s povýšeným úsměvem, ač nejde o podivínství, než ,o aforismy, tak obrazivě jadrné a přesné,
jakož svědčí větička, že »Mozart, to je sluníčko«. Nebo: která kniha o hudebních tvarech pochytila věrněji ráz určitého lidového tance, nežli Nerudova báseň »Polka jede«?
Soudnost, projevená hned již výběrem a ještě více zhudebněním básně
divadelní nebo jiné; zhudebnění, při němž stoupá zpěvnost veršů, při němž
sloky podrobí se přestavění, tato soudnost patří rovněž do kritiky, ale
kterou provozuje skladatel. I sochař nebo malíř (v jiné hmotě) skladatele
hodnotí již soudným výběrem a kromě toho způsobem buď pomníkovým,
jako Myslbek a Štursa nebo Švabinský; i črtou, s pousmáním postihující jen
okamžitý rys a stav spíše lidský nežli umělecký, jakož vidno u Boettingra.
Množme posudkové tvary jako Schumann, který cenil hudbu s hlediska tří osob: výroky dvou vymyšlených postav. Třetí smiřovala obě
předešlé a uváděla vybočení jejich v pravou míru. Množme posudkové
tvary počínaje pomníkovou podobiznou, která vystihuje z díla bohatýrský úděl, jaký skladatelé vytyčují svému lidu; volme případ ku případu
nápisovou, epigramatickou zkratku; báseň v řeči vázané i nevázané; šíři
výpravnou; a doveďme včas zachovati důstojenství s odstupem a jindy
pousmát se věcem příliš lidským. Přijímejme všecky tvary kromě nudných;
všecky tvary, kterými se »dobré od zlých různí, aby obec nehynula«.

Jaroslav Morák
POESIE LIDSKÉ E X I S T E N C E
A VÍRY. I.
K básním Kamila Bednáře
»Bolesti nevyhnu se, ale smysl mohu jí dáti.«
Hladiny tůní.

Úvodem k této stati je třeba předeslat několik vysvětlujících slov. Závěry, které zde sledujeme v prostředí veršů Kamila Bednáře (a v druhé
části Jana Pilaře), nekryjí se s výsledky tak zvaného literárně-estetického
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rozboru, ani nejsou - v běžném smyslu - slovem kritikovým. V jádru zde
nejde jen o básně dotyčného autora, ani o osobu Kamila Bednáře jako básníka, ale o jeho poesii, pokud v ní samé dovedeme vidět jeden z nenáhodných způsobů nazírání ve svět. Důvody pro tento náš postoj, jakož i příčiny, proč v tomto smyslu věnujeme zvláštní místo literárnímu vývoji posledních let, objasníme si hned v dalších řádcích prvního oddílu. Tolik
však ještě možno podotknouti, že chceme-li s jistou platností sledovat růst
poesie, musíme především vědět, odkud ona vyrůstá.
I
V poloze své realisace stává se poesie skutečností toho, oč usiluje lidská
individualita, v čase se objevující. Jde vlastně o uskutečněnou, ztvárněnou,
a proto objektivně opodstatněnou transcendentální představu světa, viděnou
z pohledu časového diváka, o realisaci, která se smyslovým způsobem vyjadřuje v bodě svého zaměření. Nadčasovost poesie (a umění vůbec)
tohoto slohu spočívá právě v dosahování toho stavu trvání a jsoucnosti, ve
kterém se dílo oprošťuje od své časové příznakovosti a stává se přímou
skutečnosti, jež vzešla ze snů a poznání, z tušení a idejí přítomného času.
Není pochyb o tom, že již v delším časovém úseku je tento typ kultury
zcela individuálně podmíněn, pokud ovšem individualitou míníme duchovní jednotu a sílu, s níž je spjata možnost vědomého intencionálního
pohledu z vlastní současnosti. Tam, kde není této osobnosti, to jest, kde
nejsou známy úkoly, cíle a tušení budoucnosti, tam se tento kulturní typ
redukuje ze své individuální základny na pouhou lidskou existencialitu,
která ve svém tvoření ztělesňuje jen záznamy času a pocity, odkud vítr
vane. Veškerá aktivita tvůrce smršťuje se na pouhé tvoření ve vědomí
toho, co právě v tom či onom okamžiku já jsem (»sum«).
Vedlo by v našem případě velmi daleko, zabývati se zde soustavně
všemi těmi příčinami, které přivodily konečnou resignaci na osobnost právě
v okamžiku nástupu skupiny mladých básníků na přelomu let třicátých
a čtyřicátých našeho století. V této stati stačilo by odvolat se na svoji upřímností příznačné Bednářovo »Slovo k mladým«, které definujíc i zcela záporné rysy tohoto člověka (vhodně nazvané citovým úrazem), vyústilo
nakonec v thesi »nahého člověka«. (Pakli si někteří ze záporných stránek
učinili jakýsi svůj »program«, pak je to jejich vlastní věc, za kterou naprosto nechceme bráti odpovědnost.) Není zde vůbec myšleno ironicky,
jestliže Bednářovo volání po (inu přirovnáme k člověku, jenž tluče na
zavřené dveře. Budete-li tvořit, pak sám tento čin a jeho vnitřní dynamika
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otevře vám dveře k tomu, co sami vědomě svým rozmyslem ani citem nevidíme, necítíme.
V této skepsi k jakékoliv předem ustanovené aprioritě tvůrčího projevu je jistě mnoho příbuzného s výsledky nadrealismu, odhadneme-li jej
bez jeho počátečních a často zrůdně zmatených theorií. Tento také popřel
předem daný úmysl a smysl, a tím způsobem hleděl se prodrat k vlastní,
jakkoli většinou jen hmotně pojaté skutečnosti.
Kamilu Bednářovi nestačí však ani takto dosahovaná skutečnost. Uvědomuje si ji jako cosi opět proměnlivého, neskutečného, předem omezeného: »za průsvitnými křídly stěn / šla smrt«. Od materielní skutečnosti
a od chaosu, vládnoucího ve světě z roku 1937 (viz báseň Evropa v jeho
prvotině) odvrací se autor k evokaci díla. Obrazy Giorgia de Chirico hovoří k nám trvale svou jednotou a závažností: »Ať žije / Giorgiův klíč /
jímž zamkl vězení / aby nás nadchl štěrbinami!« A ještě zřetelněji v Neznámém mistru v téže sbírce Kámen v dlažbě:
Krajino mrtvá živý sne

a složila jak roztříštěný džbán

tvá malba zvětralá

já z něho málo napil se

jsou střepy melancholie

a teď jsem krásou rozeklán

jež něžná ruka sebrala

jež zemřela a neobjeví se

Svět, spatřený dřívější generací ve svém přítomném seskupení, se u Bednáře tříští, zapadá do noci a tmy a osciluje v nás toliko svým mezním okamžikem mezi bytím a nebytím; svým zánikem a změnou:
Viděl jsem svět který se ztrácí
jak prchá světlo do vesmíru...

Čas, který jde nazpátek, jména prehistorie a pravěku promítají svět až do
jeho počáteční jsoucnosti a jsou v Bednářových básních stále opakována.
Tam někde bylo by možné nastoupit jasně čirou a neomezenou cestu poesie.
Dnes nastupujícímu básníku není dán smysl poesie jako něco hotového, omezeného vůči jeho vlastnímu vývoji úkolem jako cílem. V tom,
myslím, lze vésti rozdělující čáru mezi předcházejícími »směry«, které
svým příklonem k -ismům vždy zdůraznily - často ideově i methodicky
jednostranně - poměr básníkův ke světu a k jeho skutečnostem. U nejmladší
básnické generace stává se však názorovou hladinou poesie sama. Samovolná, o jiné nadumělecké směrnice opřená kreace básníkova je současným
růstem obzorů jeho poesie. V tom je jedině možný smysl t. zv. lidského
obsahu v dnešním básnictví. Zůstává-li předností takto spíše cítěného než
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myšleného rozsahu poesie její v každém okamžiku básníkova vývoje pravdivý výraz, spatřujeme proto u těchto básníků i patrný rys zpovídání se
a »duševního záznamu«. Stává se, že tento »myšlenkový text« předstihuje
někdy i poetický tvar. Ze svých snů, tužeb, doufání činí básníci jen málokdy
novou skutečnost : oni je jen komentují, vyslovují v jejich neurčitém a mlhavém stavu. Tak pokračuje vývoj naznačený nadrealismem směrem dovnitř:
ku zdroji akce, k důvodu, ke smyslu - a ten bude i naším smyslem. Tato
poesie je podobná cestě, která po každém učiněném kroku otvírá novou
svou nekonečnost (a proto i tíhu), mořem, kterému jsme svěřili své plavidlo se vzedmutými plachtami a ovívané větry ze všech světových stran:
a rozjet v kolejích pak oděl se
průsvitnou kozí plnou der
jimiž teď žízním zoufale

Tento způsob nazírání na poesii, vyúsťující v prvních Bednářových
sbírkách (Kámen v dlažbě 1937, Milenka modř 1939 i Rok 1939) v motivu ztroskotání a bezmoci, je v podstatě i premisami filosofických systémů
existenciálních, především Jaspersova. Nemá-li však existence sama vůči
trvání světa zůstati než stálou otázkou prostoru a času a definovat jen
skeptické a dualistické pohledy do rampy vědomí, kterou se nám svět
dějstvuje, dojdeme brzy - tak či onak - k otázce po smyslu této existence.
Každé počáteční vymezení mezi trvajícím prostorem a proměnlivostí jevů
v něm projeví se jako první zjednání možnosti víry, která ze subjektivních
popudů dosahuje svého poslání podle these Tomáše Akvinského: deformitas nos format.
Trpkou laskavostí osudu bylo Bednářovi dopřáno protrpět se smrtí
otcovou k hladinám náboženského poznávání. Až do té doby jsou mu
smrt, noc, temnota čímsi konečným, jsou to poslední uzávěry, které nás
činí marnými a neschopnými. »Když však vysvětlení není již a mlčí stín,«
dohlédáme se těchto prvků jako symbolů pro věčně trvající, jako znaků
pro podstatu bytí. Vrhají k nám stíny a přitahováni jimi uvěříme, že dojdeme k vlastnímu strůjci světa, v němž i naše existence dosáhne svého
naplnění.
Tak dospívá Bednář k ujištění sebe sama: »až stvoříš sebe - svět«
a výsledky tohoto duchovního přelomu, vedeného v knihách Kamenný pláč
a Veliký mrtvý (obě 1940) na ostří skepse a mythu, přináší už další kniha
Po všech svatbách světa (1941):
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Čím smrt je? Nač a proč
tvůj život bolestný je?
Své oči ke tmám stoč,
snad jasné uvidí je!

Motiv smrti, který u Bednáře zaujímá valnou část jeho původní tvorby a
končí prozatím v Hladinách tůní v básni Co říká poesie -»Ó, věděla jsem,
že mrtví žijí«, zdál by se téměř pokračováním Karla Hynka Máchy: »miluju květinu, že uvadne, zvíře, poněvadž pojde, člověka, že zemře a nebude,
poněvadž cítí, že zhyne navždy.« Pravíme pokračováním, protože Bednář
přesahuje máchovský fatalismus zoufalého klidu a soucitu z nicoty otázkou po důvodu naší existence, našeho života i smrti. Sám píše v eseji
0 poesii Jiřího Wolkera (Kritický měsíčník 1940): »Čím je tedy smrt
Wolkerovi? Ničím jiným než částí života samého... Smrt chápe jako prostředek k životu, jako posla a vyslance života... Jako kus života tvrdého.«
Nemůže být řeči o konečnosti života v smrti, jsou-li ona a život v určitém poměru k nám. Že jsou, to víme, docházíme-li skrze smrt k víte, která
nám dává košatět, růst a tvořit. Nedovedli bychom přijít k těmto myšlenkám, kdybychom si v mezních postaveních života neuvědomovali zároveň
i smysl bytí, naši členitost v určitém řádu, který má stálé trvání a stálý
smysl.
Jde večer a k oknům tvář tiskne
náhodný, neučitý, pln plánu
štědrého plánu Tvůrce...

Své dílo uskutečňujeme si proto jako dosaženou rovnováhu v objektivitě
mnohem větší, onen šaldovský úlomek sochy, kterou v sobě vytesává činný
duch: »..leč neunikneš / leda jen šelestěním básně...«
Tak v kontrapunktu mezi životem a smrtí uvědomujeme si s Kamilem
Bednářem smysl lidské existence a díla.
II
Volíme název kontrapunktu, aniž bychom jej chtěli odloučit od jeho
dorozumívací hladiny v hudbě. Spojování více samostatných melodií v jeden, určitými vztahy vázaný celek, může býti příznačné u básníka, jehož
úsilí o básnickou skladbu je jedním z opravdových. Jeho poesie je umělá
ve vlastním slova smyslu. Až po touhu dosíci absolutnosti jejího významu
v prostoru prvopočátečního života, v zemích bez krajiny, bez vzpomínek:
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Že zatínám rty a že se směji?
Vzpomínky tedy neměls mi zanechávat!
Vymazat měl jsi, co v mysli držím

Je podstatou kontrapunkčních vztahů, že uvolňují smysl střetnutí dvou
prvků jako novou sílu, zbavenou své hmotnosti a obrážející se v našem
vědomí jako smysl jejich původní existence. I »vločky v atlasové páře /
sní s blátem o svém spojení« a »na listech stromů / kapky vybuchují«.
Samostatný zánik věcí je zároveň jejich naplněním, jejich vyvěráním z naší
hladiny úzkosti, nevědomí i extase:
By oči neviděly

I krásu trvající

jen věc, by žasnoucí

jen v letmém záblesku

v ní samy sebe zřely,

vteřin, v nichž smrt spící

i časy hynoucí.

se zemí splyne v nebesku...

Teprve v těch chvílích - v přestávce mezi vydechnutím - jsme hodni
»bezjasého požáru«, žasneme před úžasem a tušíme po předtuše. Naše víra
viděti skulinou smrti se naplňuje; věříme v kroky odnikud jdoucí »vesmírem podle plánu«, v hudbě Beethovenově slyšíme onu, které není. (Zachycujeme to, co z ní vyvěrá, co je jejím věčným smyslem pro všechny
časy.) - K vlastní podstatě těchto alogických obratů ještě poznamenáváme:
kdekoli se existence upevňuje ve svém konečném místě, kde sama se zahlédne jako ve smyslu trvající, abstrahují se vyjadřovací prostředky od své
fenomenologické znakovosti vzhledu k samotnému doteku s prapodstatou
existence, jako zásadní synthesa mezi dvěma póly: dočasností a nekonečností.
Bednářův úporný dualismus, vanoucí z jeho prvních sbírek, mění se
(hlavně v poslední sbírce Hladiny tůní 1943) v hymnus osvobozujícího
ztroskotaní, ve zření sil mrtvých i živých. Tak zemřelé básníky shledává
Bednář jako »pojídače smutku« a »hledače snů«. Sen představuje zde
nikoli methodu, ale symbol, pro své neomezení v čase, jsa při tom součástí
nás samých, jako souvztažný činitel básně. Mrtví básníci - ať neodnášejí
sebou přísnost skal - otvírají nám pohledy do prostorů, kde »modř se
láme«, až k vesměrnému Hráči, řídícímu naše osudy, kde »již není smích
a není pláč«.
Takové pojetí poesie a krásy v ní nese s sebou báseň jako cosi okamžikem poznání omilostněného, nevzešlého z každého všedního dne. Byla-li
mu dána jako osud a víra v hodině nejvyšší bolesti a pláče, přijímá ji jako
rekovství a uvědomuje si nutnost stálého dotyku s nimi:
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Ještě víc krajin, kamení, lomů
i slunce na rukopise!
Přemíru žízně, sucha i hromů,
než deště roztetelí se!

Neboť klidná pohoda, pohodlí a spokojenost
spis sladké děti spánku,
ne herce horečné,
jež na blýsknavou rampu
hlad, hrůza vyžene.

V Bednářových básních není efektních překvapení (stejné motivy a
themata se stále jen seskupují, zesilují, »podoby tuhnou«) ani možnosti nastoupiti cestu poesie úplně odjinud. Ale i výstavba poesie jako kontrapunktu - jak se i v hudbě časem ukázalo - může vésti na scestí, může zaměňovat methodiku za vnitrní tvoření. To spočívá ve vnější a pouze příležitostné výstavbě spojitostí věcí v určitý pojmový stupeň, který sice sám
o sobě zdá se únikem z jejich duality, ale nijak nesplňuje to, co naň ve víře
kladeno. Omezuje nás naopak při dalších nevypočitatelných zákrutech lidského existenčního vědomí a pak tuto vzájemnost s lehkým srdcem opouštíme a hledáme opět jinou. Ani Bednář neušel této »příležitosti« v privatissimech sbírky Bosé oblohy (1942). Při takové stavbě pohledů, které
nazíráme jen zvenčí a mimo svou existenci, je básník určován jen svými
psychickými předpoklady a možnostmi; to další je jen řemeslo, technická
dovednost a vítaná pochvala publika. Je to základní názorový kámen tak
zvané přírodní lyriky, kde mají všichni pravdu, ač každý vidí jinak, a je
to i odrazový úhel všech tak řečených uměleckých theorií.
III
Pres všechny výtky, činěné v Bosých oblohách veršům »psaným do písku«, zůstává básník daleko vzdálen nebezpečí myšlenkového konceptualismu, který vyplývá z toho, co výše napsáno. Nic není u Bednáře dáno
samo sebou, v jistotě a samozřejmosti. Básník tvoří tehdy, cítí-li, že sám je
utváfan, že se dává do služeb, aniž by jen sloužil. Ani básní se vesmír sám
nepromítá - přibližujeme se mu jen na cestě za neznámým cílem, jehož obrysy se nám, poutníkům, čas od času osvětlují:
a u vytržení z té záře
šat příští Šije z nich.
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Šat nový šije, míru zná
z tepu své krve kouřící,
až oblékne jej lid, Bůh rozezná
v něm lid svůj věřící.

Z poznání tajemné nutnosti a mučivosti nastoupené cesty dospívá Bednář
k jistotě Boha. Zahlédl-li na jeho předprsni - Víře - jedinou oporu své
existence (Veliký mrtvý), pak onen v básnických snech od počátku vyslovovaný a děsivý prostor Absolutna stává se prostorem plnosti a vykoupení,
Ví »o božím naslouchajícím uchu«, o andělském hlasu, o »prahu velkolepé říše«.
Hle, k jakým výsledkům dospívá na pohled beztvará heslovitost odhaleného člověka v poesii, kde se (dle Mukařovského) noetická odpovědnost individua stává mírou všech věcí. Skutečně také básně Bednářovy,
jak je patrno, vyrostly z neobyčejně subjektivních prožitků, nenalhávajíce si předem nic, co by bylo postranní uličkou jejich řešení. Sledujeme-li
už rozdíl mezi dřívější a dnešní poesií, tkví zde v tom, že subjektivnost
není cílem, ale toliko prostředkem; kriteriem pravdivosti. Jedině tak mohlo
to, čemu dnes říkáme v estetice »odzájmovělý instinkt«, přinésti výsledky
daleko nadosobní, dospět k »vzývání Podstaty«.
Všichni jsme více méně hodni tohoto úkolu poesie, i když nejsme sami
básníci. V nás všech je přítomna jsoucnost Boží a jejím prvním příznakem
je naše sbližování se: člověka člověku (»on nejvýš sirý bez člověka«),
muže k ženě, přítele k příteli. Opět se děje tak nutností, kterou si ani neuvědomujeme:
J á hledám, ty nehledáš a přece hledáš také
milenku, růži, Boha,
to srdce světla, které tuší za oblakem
má duše přeubohá.

a jsou to »zadní dvířka do ráje«. Znovu promítá se v lásce, v přátelství,
ve styku člověka s jeho bližním stejný motiv odevzdání, zoufalství, hrůzy,
splynutí. »Ty jediná - lásko plná klíčů - nás zničuj.« V době dvoukorunových písniček o milování zní nám ta slova o věčnosti v lásce už tak
všedně, že si pro jejich otřelý verbalismus neuvědomujeme duchovní náplň,
a přece ona jsou dokumentací Bednářovou, kterou přenáší lásku do transcendentních sfér. Ty milostné scenerie, v nichž si neuvědomujeme čas, mizíme v něm - dotýkáme se věčnosti. U básníka dostává proto láska skoro
pojem vesměrný, »snad z lásky samé / jsem srdce ztratil« - a nedlouho
potom abstrahuje ji docela a odklání se od jejího zemského půvabu, dlícího ve smyslech, které jsou mu na překážku:
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Co tělo, co bolest, co křivda,
když myšlenka jednou jen uchopená,
je věčná, nesmrtelná a nesmazatelná...

Tím více vstupuje do básníkova vědomí přátelství a (obdobně jako ve
Velikém mrtvém) prožívá jeho největší prožitek při smrti přítelově, o jehož pozemský rubáš se »Láska s Hladem perou«. Není to nadsázkou, uvážíme-li, že Bednář je básníkem z citového úderu, když kdysi sám definoval
generační vlnu citovým úrazem. Proto plát je mu vykoupením, je přesladkým, obrazným korelátem uvolnění, jakýmsi inspiračním zdrojem pravdivosti a jen »to je asi údělem nebešťanů«. Týž poměr zaujímá v jeho
básních symbol kamenného pláče a kamenných slz - ještě zesíleně.
Vše, co dlouho bylo u Bednáře jen pozorováním se vzrůstajícím tušením, připíná se v posledních oddílech Hladin tůní stále sebevědoměji
a naléhavěji k rozhovoru o posledním smyslu. Člověk dochází své jistoty
básníka, chtěl by dávat ze svého dosaženého bohatství, stoje u prahu nové
země, kterou si evokuje, jako dříve tajemství díla a smrti. Ojediněle nacházíme ten motiv už v knize Po všech svatbách světa:
Leč nová země bud' stejně žasnoucí

•

jak mladá pohanská duše,
v niž sestupuje Bůh,
by omládl... Neboť jí není smrti,
jí není mrtvých a není minulosti,
jen žasnoucí úzkost - břeh tonoucího hoře...

Chybí jen »podpis mrtvého«, který »s očima Širokýma, očima hvězdy«
dívá se a vábí. Mrtvý přítel nás opouští a my mu závidíme, neboť smrt
znamená osvobozování bytostí z hmotného pouzdra, setkaného z času a
přeludů:
Umírající vzlétáme z popele jako ptáci,
ty, já, dvě duše neumírající,

navzdory klamu, »jímž oči nám oslňuje / vrtkavá, lhavá pomíjivost« a
znovu uvěřit, že »země nepadá do tmy od hvězd dolů«.
Mluvě o oddělení skutečnosti vlastního života a hlubokém uspokojení,
které dává umění, píše Karl Jaspers o tragickém básníku, který v nepochopitelné anticipaci znázorní ztroskotání »jako poslední šifru bytí v živobytí. Uvádí posluchače v situaci svých hrdin, kteří, zůstávajíce našemu
faktickému osudu inadekvátní, námi otřásají, ale nestávají se pro nás osudem... Jedině existence je vskutku v mezné situaci, nikoli my v nazírání
tragického hrdiny a nikoli tento hrdina jako nazíraný«. Není-li tudíž
Řád IX. 30.
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objektivní metafysiky, není také ani objektivity bez metafysiky. Je jen způsob, kterým se »báseň dotkne lemu Stvořitele«; kde se existence určuje
svým smyslem a nutnosti:
Jednoho dne i Tvé dveře se rozletí
a zlaté trsy světel na prahu stanout uvidíš:
nevěda co je ti,
tajemství, sladkost sklizně okusíš.

A je-li Bůh, »pak právě tebe snad potřebuje«!
V těchto oddílech mluví Bednář, doposavad vědomý si subjektivnosti
svých cest, po prvé k nám ostatním. Na Novou zem, která se objevuje
před jeho zraky, klade si tytéž nároky, předpoklady a žádosti, které určovaly jeho plodný vývoj. Spřízněn s lidmi ve všemohoucnosti Boží a oddělen cestou dojít k němu co nejblíže, uvědomuje si smysl své existence v poslání, býti nápomocen. Příznačně nazval svoji poslední báseň Voláním:
Zdalipak jenom
v ustavičném hluku dní a nocí,
moří a souší, pekel a nebes,
dolehne ozvěna volání mého...

Ostře pociťuje dvouznačnost své poesie, toto rozhraní a rozdíl mezi vypjatou osobností a láskou k lidem:
promluv a vyřiň ze svých rtů maliny a krev

Maliny jako dar vyspělé poesie mluviti ke všem a krev jako symbol její
stálé pravdivosti.
Základní kámen Bednářovy poesie, nazírati v ní samé svět, zůstává
takto nedotčen. Jde jenom o to, že tento není mi dán jako jednota, ale
sami se musíme ke světové dynamice a podstatě probojovat, a v takto docílené jednotě zrcadlíme se i my sami, náš smysl.
Kývají výsky básní, rostou horizonty
pro tebe, vězni, prchající stále,
vojíne vnitřní neúprosné fronty,
ubohý, vlastní sochy piedestale...!

To už docházíme k tendencím, které s Bednářem sdílejí v různé intensitě a v různém napětí i jiní mladí básníci a skrovný počet výtvarníků
(mezi nimi jistě Liesler - nenáhodný ilustrátor v Hlubinách tůní). Ostatně,
oč jiného může jíti ve vývoji poesie, než o hledání ? O hledání, které věří
že nalezne.
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Emilie Kaslová
VZPOMÍNKY
Se stěny paměti sňaté

A zase už je potkáváte -

jak obraz prachem přitlumený -

Snad míjíte je mezi všemi -

Ze místo barev zářivých

Však nitka, která poutá vás

se teskný oblak k očím zdvih' ? -

(snad je to úsměv, pohyb, hlas,

To průvan stíny ženoucí

zvuk kroků v noci stříbrné),

se dotkl pláten vybledlých -

se nalévá jak nový klas!

Vilém Bitnar
SVATOVÁCLAVSKÁ T R A D I C E
A BAROK
Zájem o tisíciletý vývoj svatováclavské tradice v Českých kulturních dějinách oživen byl zase hlouběji nedávno vyšlou publikací docenta Zdeňka
Kalisty, který přetiskl Tannerův život svatého Václava.1) Záslužný počin
Kalistův obohacuje naše vědění právě v tom úseku, který je posud nejméně
zpracovaný. Kalista se o tom šíří v úvodní studii, která vzněcuje k poznámkám a doplňkům. Chtěl bych poukázati na důležitý příspěvek k otázce svatováclavského kultu v duchovní lyrice českého baroku, který před několika
roky otiskl František Táborský, vynikající básník, znalec výtvarnictví a všestranný kulturní pracovník.2) Na základě sebraného a prostudovaného materiálu lidových písní ze špalíčků osmnáctého století došel k zajímavým
Život a sláva svatého Václava, mučedlníka, knížete, krále a patrona českého, vydaný
v latinské řeči od ctihodného kněze Jana Tannera z Tovaryšstva Ježíšova, v češtinu uvedený od kněze Felixa Kadlinského z téhož Tovaryšstva Ježíšova. Vydal, úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Kalista. Praha 1941, Vilímek.
)

2

Ze starých špalíčků. Úryvek studie. Zvláštní otisk z edice Pekařova sborníku »Od

pravěku k dnešku«, II, 1930, 202 až 211. Historický klub.
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poznatkům a učinil několik závěrů, jež mají cenu kulturně i literárně historickou, dotýkajíce se námětu, zpracovaného nyní Kalistou.
Táborský usuzoval z tekstů špalíčkových písní, jak české vědomí
bylo ještě živé na rozmezí sedmnáctého a osmnáctého věku, a dokládá to právě písní svatováclavskou z roku 1707. V ní volá písničkář
k národnímu světci o pomoc. Ale v pozdějších písních vyvětrává toto
vědomí, praví Táborský, »ztrácí se českost světcova i českost proseb a tužeb prosebníků, vidíme z těch písníček i změny nálad, změny smýšlení
a vkusu, jaké nastávaly u nás v předešlých dvou staletích. Vidíme jak
kult hlavního českého světce, vévody České země, poznenáhlu ustupuje
novému světci, Janu Nepomuckému«. Táborský to dokládá ze svých
pramenů: »Malý špalíček z roku 1707 jest ještě svým zevnějškem i obsahem úplně svatováclavský. Na první stránce jest obraz svatého Václava
mezi dvěma anděly, a z šesti písní v něm jsou dvě k svatému Václavu:
velebná starodávná hymna a pozdější »Píseň o svatém Václavu, patronu
českém,«... a teprve na samém konci je nová píseň k svatému Janu Nepomuckému. Ve větším špalíčku, totiž ve sbírce už jako hotový Špalíček
vydané v roce 1778, je pravý opak.3) Nejdříve jsou písně k svatému
Janu Nepomuckému, jichž je celkem šest, a potom teprve stará píseň
k svatému Václavu, v jejíž páté strofě se apostrofuje asi sedmdesát svatých a světic. Tak tomu bylo ovšem i v zpěvnících oficiálních. Sborníček
z roku 1789 má už jenom píseň k svatému Janu Nepomuckému a teprve
v dodatku »Staré písně« je také »O svatém Václavu píseň starodávní«!4)
A tak je tomu ještě i v Kamarýtově sbírce českých národních písní, kde
v obou dílech nejdříve jest patnáct písní k svatému Janu Nepomuckému
a za nimi teprve sedm písní k svatému Václavu.5) Je tu patrná tendence,
která se jevila i v okázalém zevnějšku oslav nového světce... Ta tendence
vytvořila tradici, silnou, dosud trvající. »Jako hoch býval jsem v našem
moravském městě jako ministrant při hlučné večerní oslavě před sochou
svatého Jana Nepomuckého na náměstí: mnoho světel, mnoho květin,
)

3

Výborné

horlivé písně k slávě Boha svého, k počestnosti svatých jeho, k potěšení

jazyka českého hod lásky tisknout dal. Praha 1778. (Jungmann tento tisk ve své Historii
1849 neuvádí.)
)

4

Písně k veřejné i domácí pobožnosti. Praha 1789. Direkce císařské královské nor-

mální školy. (Jungmann uvádí jiný podobný tisk, viz 1849, 378.)
5

) Kamarýt, České národní duchovní

písně. Dva díly. Praha a Hradec Králové 1831

a 1832. Pospíšil. - Čti Vilém Bitnar, Nejstarší

antologie

svatojanská. Lidové listy 11,

1932, 113. Svatojanských písní je osm ve svazečku prvním a devět v druhém, tedy sedmnáct skladeb, nikoliv patnáct.
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mnoho kněží, hudba, tympány, intrády, kdežto o svátku svatého Václava
po tiché mši, kdy kněz od oltáře už odešel, zanotil kostelník hlasitě:
„Svatý Václave, vévodo České země", a lid v kostele vpadl a dozpíval
sborem, bez varhan. Jako hoch cítil jsem už ten rozdíl a bývalo mi líto
svatého Václava...«
Prameny, z nichž Táborský vyvozoval závěry tak veliké důležitosti,
jsou však pouze nepatrným zlomkem rozsáhlého materiálu, který již dnes
máme k takovým studiím k disposici, a který v budoucnu ještě poroste.
Táborským citované tisky nesou vročení 1707, 1778, 1789 a 1831. To
je chronologický řetězec velmi neúplný a právě tato řídkost dokladů vnuká při četbě záslužné studie jisté pochybnosti. Kulturnímu historikovi
nemůže býti lhostejným úkaz takové váhy, jako je zatlačování prastarého
kultu svatováclavského kultem nového světce Jana z Nepomuku. Tento
názor byl vysloven několikrát již před Táborským, a on k jeho podepření
tu snesl doklady z oboru nového, z písňové květeny špalíčkové, literární
vědou celkem přezírané. Platnost závěrů páně Táborského bude nutno
ověřovati studiem všeho ostatního špalíčkového materiálu, a při tom
namáhavě ověřovati chronologii vzniku jednotlivých písní, po celá desítiletí bez udání pramene přetiskovaných.
Přesné bibliografické zjištění veškeré písňové tvorby slovesného baroka sedmnáctého i osmnáctého století a chronologické vysledování vývoje látkových námětů v duchovních písních ukáže na příklad, že literární kult budoucího světce Jana Nepomuckého jde hluboko do sedmnáctého věku, ba že písňová tvorba svatojanská vyvěrá z latinské skladby
Pontánovy, datované rokem 1602. Seberme všechny svatojanské básně
a písně, napsané průběhem sedmnáctého věku, a dostaneme svazek poesie všelikých forem a motivů. Ještě před blahořečením a před kanonisací
Janovou vzniklo ono rozmanité písňové i legendární básnictví, k němuž
století osmnácté v pokanonisačních desítiletích nepřipojilo již nic zvláště
hodnotného. Byly to vesměs plody jitřního a mužného nadšení, jež přirozeně zemdlelo, když byl dosažen cíl oné vášnivě oddané akce za dosažení
kanonisace.6) Tady je třeba rozlišovati mezi tvořením a mechanickým
přetiskováním starších tekstů. Rok 1707, od něhož vychází Táborský, neznamená počátek pozvolného přerůstání kultu svatováclavského kultem
svatojanským, neboť toto datum znamená vlastně vyvrcholování básnického tvoření v oblasti námětu nepomucenského, dokončené v třicátých
letech osmnáctého věku. Data 1778 a 1789 nemají pro živou tvorbu, te6

) Vilém Bitnar, O českém baroku slovesném.

Stati informační. Praha 1932. Viz tam

zejména stať Vývoj svatojanské lyriky barokové, 61 až 74.
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dy i pro náladu a smýšlení národního celku dokumentární ceny, to jsou
projevy reprodukční setrvačnosti.
Naproti tomu, zjistíme-li stejně pečlivě bibliografii i chronologii slovesnosti svatováclavské, tvořené v téže době, uvidíme, jak neustupuje
oné svatojanské ani v písních a v legendách, ani v produkci dramatické,
asketické a homiletické. Nevystupuje-li na venek s takovou ohnivostí
jako rodivŠí se kult svatojanský, zachovává zato všechnu vroucnost oddanosti, posvěcené tehdy již sedmi staletími. A co je rozhodující: kult
svatováclavský svými náměty ovlivňuje látkovou oblast svatojanskou,
nikoliv naopak. Svatý Jan získává od svatého Václava horoucnost národního vlastence, horlitelství staroboleslavského mariánství, některé
písně zdůrazňují úctu svatého Jana k vévodovi a dědici českého národa,
jiné sbližují obě postavy, opěvajíce je společnou skladbou.
Ještě v sedmdesátých letech sedmnáctého věku žil v Jindřichově Hradci
hudebník a básník ryze barokové orientace, Adam Václav Michna z Otradovic, autor tří sborníků duchovní poesie. Neznám v české poesii sedmnáctého století druhého ducha tak citlivého a vnímavého, reagujícího na
náboženské i národní projevy své doby a přijímajícího tolik popudů z cizích kultur, jež proměňoval v poctivě české a osobitě pojaté skladby veršové. Tři zmíněné knihy poesie tohoto vynikajícího umělce jsou velmi
průkazným barometrem nálady, smýšlení a vkusu doby, a přece byste
v nich marně hledali aspoň jedinou píseň o Janu Nepomuckém, zato
ovšem hned dvě zcela nové a původní písně svatováclavské.7) A ty byly
otisknuty v době, kdy se to v české literatuře již zarojilo skladbami svatojanskými! Uvádím tento fakt na důkaz, jak by se hodnocením náhodně
voleného materiálu dal dokázati pravý opak toho, co ze svých tisků vyvodil Táborský. A potvrzuje to jen znovu oprávněnost požadavku bedlivého zjištění všeho materiálu, předcházejícího lákavé, ale často omylné
závěry současného bádání o našem slovesném baroku.
Nenajdete hned tak druhé knihy, která by doznala stejně hltavého
vykořisťování, jako jsou písňové sborníky Michnovy. Jeho originelní
skladby najdete přetištěny nejen ve velkých kancionálech sedmnáctého
a osmnáctého věku, v Šteyerově, Holanové, Božanově, Koniášově a jiných pozdějších až po naši dobu, ale plní se jimi i špalíčky, dvojlisty jarmarečních tisků a paradují jako národní písně lidové ve sbírkách devatenáctého věku. A nezůstalo jen při pouhém přetiskování tekstů, ale
písně Michnovy byly předělávány, pozměňovány podle časové potřeby
7

) Vilém Bitnar, Svatováclavské písně Adama Michny z Otradovic. Časopis katolic-

kého duchovenstva 92, 1926, 249.
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jinými veršovci, aby pak kolovaly jako nové skladby po českých krajích. 8 ) Takto vykonávala Michnova poesie velký vliv na duše českých
lidí z druhé poloviny věku sedmnáctého, ale ještě větší na generace celého století osmnáctého. Jaký tu rozdíl mezi Michnou a Bridelem, jehož
plody doslovně zmizely od počátku osmnáctého věku na celá dvě staletí
z živé literatury.9) Ani devatenácté a dvacáté století nevyhnulo se ještě
kouzlu některých písní Michnových, jež se podnes zpívají nejen v kostelích, ale také na koncertních podiech. Vzpomeňme aspoň překrásné koledy »Chtíc, aby spal« a »Z nebe posel vychází«. Vzpomeňme aspoň populárního »Kancionálu« Bradáčova z let 1863 a 1864, ba i Eichlerovy
»Cesty k věčné spáse« z let 1912 až 1915. To je třeba již jednou konstatovati a vzácného umělce zařaditi ve vývoji na zasloužené místo.
Studiem Michnova díla vysvětlí se mnohé, o čem máme podnes nesprávné názory, zejména také při horování o původnosti lidových písní
duchovních. Ale ukáže se také na příklad, že Michna byl obnovitelem
kultu svatováclavského vlastenectví v druhé polovině sedmnáctého věku,
tohoto drahocenného dědictví z věků románského a gotického, onoho
heroického nacionalismu, který se často paušálně upírá právě baroku.
Na stránkách 187 a 188 sborníku »Svatoroční Muzyka« z roku 1661
čteme zajisté píseň »O svatém Václavu, patronu a dědici českém«. Je to
skladbička o sedmi strofách čtyrveršových, trochejsky daktylického rytmu logaoedického, rýmovaná v schématu »8a 6a 8b 6b«. To je jistě duchovní lyrika, prožhnutá horoucím citem národně probudilého Čecha,
který se ovsem netají svým rozhodným smýšlením katolickým.
Porovnejme tuto píseň z roku 1661 s onou z roku 1707, již cituje Táborský. Shodují se v podrobnostech proseb i v celkové náladě tou měrou, že vliv starší Michnovy skladby na mladší není vyloučen. Avšak na
stránkách 189 a 190 téhož sborníku »Svatoroční Muzyka« otiskl Michna
ještě »Druhou o svatém Václavu«, povahy spíše biografické, v níž nalezneme i takovéto dvě strofy: »Učinil nám divadlo Pán Bůh z výsosti,
vystaviv nám zrcadlo všelikých ctností, svatého Václava, jenž jest Čechův
sláva.« - »V tom zrcadle, Čechové, vždy se vzhlídejte, jsou-li vaši mravové rovni, spytujte. Napravte co zlého, držte co dobrého.« Silné svato8

) Srovnej třeba zajímavou parafrázi Michnovy písně »Svaté lásky labirynth« (Česká

Maryánská Muzyka 1647, 24 až 2 6 ) , kterou Táborský přetiskuje jako lidový ohlas světské
múzy z roku 1710 na stránkách 208 a 209. Ještě zajímavější je případ »Písně o nalezení
ostatků blažené Anežky České«.
9)
Tím opravuji omyl Arne Novákův, který ve svých »Dějinách literatury české«
{Vlastivěda VII, 1 9 3 3 ) napsal na stránce 65 ničím neodůvodněné tvrzení: » V paměti
vrstevníků i pozdějších dob se ztrácel původnější a hudebnější Adam Michna z Otradovic...«
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václavské zmínky jsou i v obou písních o svaté Ludmile, otištěných v témže sborníku na stránkách 181 až 184. »Jí Václava všecka sláva slušně muž
se připsati,« praví Michna v třetí strofě, zařazuje tak světici do skvělého
stolokruhu svatováclavského.10) A tak jenom na jednom případě, na lyrice Michnově, prokázal jsem neudržitelnost vývodů páně Táborského,
k výstraze budoucích badatelů, jež by mohla tato koncepce ovlivniti.

Engelbert Vintrich
BOLEST V ŽIVOTĚ
»Život je ustavičně přizpůsobováni vnitrních
vztahů k vztahům zevnějším.«
Spenzer
Byla zem pustá, prázdná, nesličná, chlad čišel s větry mezi rozsochami
skalisek a žár vyprahl chudobu a beztvárnost kroužící planety. Až byla
otevřena rukou Stvořitelovou jitra šestera dnů, pak slila se moře, souš se
rozpukala v horstva a pláně, ztvárnil se povrch, aby oko člověka zálibně
popatřilo na dobré a hotové dílo světa. Svět byl ovládnut prostorem, silou
a časem. Člověk pak prošel tím veškerým časem, sčítaje jej podle dnů a
nocí, počátku i konce. Vším počala vládnout síla, pohyb, dění, jemuž byl
dán směr i účel. Matriarchát přírody sloučil z Tvůrcovy vůle veškeren
pohyb i hmotu, obdařil silou, až ztrnulý pohyb zavířil reji živoucích tvorů.
Zem se stala zemí. Mezi tvory stanulo v poslední den vrcholné dílo hexamaeronu: člověk. Člověk, předobraz a připodobnění Boha, jeho tvor,
v němž bylo posléze naplněno veškero stvoření. Člověk byl obdařen nesmrtelnou dusí, nadán duchem, postaven v čelo všeho živoucího. Postaven
do nového světa, aby vládl a byl ovládán společnou silou přírody a jejími
zákony. Postaven duchem nade všemi, ježto duše vyšla od Boha a k němu
opět spěje. Tělem poslušen sil i zákonů přírody, v čele živoucích tvorstev,
primus inter pares. Tělo a duše, spojeny duchem v podobě stmelené životní
10

) Kalista ve své edici Tannerova »Života« cituje na stránce 14 také můj »Věnec

básní o svatém Václavu« z loku 1929. Upozorňuji na svůj cyklus studií svatováclavských,
otištěných v Podlahově »Časopisu katolického duchovenstva« v letech 1926 až 1928, v nichž
jsem zpracoval i přínos Šimona Lomnického z Budce a Karla Holana Rovenského. Rovněž
v obou svých knihách »O českém baroku slovesném« ( 1 9 3 2 ) a »Postavy a problémy Českého baroku literárního« ( 1 9 3 9 ) jsou přetisknuty studie o svatováclavském baroku písňovém, dosvědčující, jak kult svatého vévody byl v baroku živý.
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silou, tím, čím je člověku a jeho duši pozemský život, totiž přechod obcováním na tomto světe, na zemi.
Život, ta nepřehledná a nezbadaná velkolepá soustava různorodých
dějství, v nichž nepřetržitě splývá minulost v současnost, aby dále vytvářela,
budoucnost v hmotě i duchu, je ona síla, která uvádí všecka dějství v neustálý běh, slučuje nepojímatelná čísla organismů nejmenších buněk ve
vrcholném uspořádání dění i tvaru v jednotku svého nositele. Život, který
stále vzniká a zaniká v jednotlivcích, sám v sobě však je nepřetržitý, je
stále týž, jako božská zástava, kterou si ustavičně předávají neviditelné ruce
zástupů střídajících se z pokolení do pokolení. Život jednotlivcův, jednoha
z miliard, projevuje se souhrnem dění, která plní první zákon živé hmoty:
zachovat. Budiž zachován život tvůj, abys připravil a vytvořil život dalšír
který by nebyl ničím jiným, než pokračováním tvého. Tělesný život svůj
jsi zcela nenaplnil, nevzešel-li z tebe život další. Život je sloučením všech
pochodů budících a tvořících vznik, výživu, vzrůst a zánik (Aristoteles).
A veškero zevní počínání má svůj účel (Anaxagoras), na jehož konci
stojí opět zákon o zachování života na této zemi. Věky zachované a nezmrhané dědictví všech tělesných i duševních podrobností, řízené svými
pravidly dědičnosti. Impulsem vší účelnosti je vůle Hospodinova. Život
na zemi spočívá ve stálém vzniku a zániku jednotlivých životů, z nichž
každý se počíná v klidu a blahu a tamtéž také směřuje.
Klid je výrazem naprosté rovnováhy všeho dění jak v celém vesmíru,
tak v každém organismu, při čemž je omezen na nejmenší míru pohyb těch
činitelů, jichž vyrovnanost podmiňuje rovnováhu. Klid ve smyslu fysiologickém neznamená nikdy naprostou nehybnost a ztrnulost, a proto není
opakem pohybu, neboť jinak by byl stavem neživotnosti, ticha, tmy a chladu. Podobal by se smrti. Protože však i pojem smrti skrývá činnost rozkladu
a tlení, docházíme k přesvědčení, že nikde, ani v organismu není nikdy
absolutního klidu, že tento je vždycky jen relativní. Klid ve smyslu fysiologickém pak vystihuje stav, kdy vůlí ovladatelný pohyb je omezen do krajnosti a pohyb ostatních orgánů je podstatně zmírněn. To je nejzazší podoba
klidu, nanejvýš ve spánku dosažitelná. Při tom musíme vždy odpočítat!
činnostní orgány, které svou akcí podmiňují životnost a u nichž klid jednou
počatý je již nezvratný. Běžně označujeme pojmem klidu takový stav organismu, který můžeme sami vnímat, aniž vynaložíme sebemenší námahu.
Naším měřítkem klidu je stupeň potřebné percepce smyslu k vnímání nějakého pohybu.
Celý život je snahou o vyrovnání mezi silou vjemů vznikajících přímo
v organismu, řekněme tedy v nás, a mezi vjemy přicházejícími ze zevnějška.
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Zevnější vjemy ovlivňují i vjemy vnitřní a tyto jsou ve svém vnímání, jeho
síle, barvě i účinnosti ovlivňovány opět prudkostí, silou i druhem vjemů
zevnějších. Zevnější vjemy ovšem jsou snad nejdůležitější. I během stadia
klidu přicházejí vjemy z vnitřku i ze zevnějška. Jsou však úměrné intensity a ve vzájemné rovnováze. Zevnější vjemy ovládáme vůlí snázeji nežli
vnitřní. Ve vhodném čase můžeme omezit zevní vlivy, vyvolávající zevnější
vjemy na míru nejmenší intensity. Když z vnitřku organismu nepřichází
žádný, ani chvilkový vjem, můžeme říci: člověk neví o svých orgánech
(vůlí neovladatelných), nejsou-li právě ve stadiu nejvyšší funkce. Můžeme mluvit o tělesném klidu. Můžeme-li pak i zevní vlivy omezit jen na
ty, které působí v průměrné výšce, nebo neutrálně, dosáhneme ještě zesílení
celkového pocitu klidu, který srovnán s pocitem a vjemem pohybů, spojených zejména s námahou, stává se stavem příjemným, žádoucím, vyjadřujícím vrchol tělesné rovnováhy. Člověk jednoduše prohlašuje: je mi dobře.
Leč tento stav je stavem krajního klidu, který je a musí být časově
omezen a musí být vystřídán pohybem. I předmět vymrštěný do určité
výšky zůstává krátce na mrtvém bodě stát, než se vyrovná síla vrhu se silou
tíže. Podobně je tomu při dopadu a odrazu. Plošně se život pohybuje
sinusovou vlnovkou stále vpřed, v prostoru se pak zdánlivě stále vrací, ale
s postupem, tedy spirálou. Akce srdeční, systola-diastola, vyznačuje se
ustavičným periodickým střídáním pohybu a klidu. Reflex a frequence
celého vesmíru je založena na stejném principu. Střídá se maximum s minimem, v zorném poli se mění vzájemné kontrasty: den a noc, světlo a
tma, ticho a zvuk, zima a léto, pohyb a klid, spánek a vzruch, příliv a odliv,
sucho a déšť. Je to základ tvorby protiv, jejichž vyrovnání je organickým
klidem.
Životu zpravidla nesvědčí maxima stavů v delším trvání, nesvědčí mu
ani vrchol klidu, ani pohybu. Rovnováha je tu spojnicí středních bodů
sinusové křivky a značí i úroveň životního dějství a onen fysiologický klid.
Má-li být zachována rovina klidu, musí maximum výkyvu jedné fáze krýti
maximum fáze druhé a naopak. Plus musí rušit minus. V tomto případě
zůstává i značnému extrému zachována účelnost. Tam, kde organismus
reaguje na maximum minimem, vzniká nepoměr, vybočení, rovina klidu
stoupá nebo klesá, porušuje se i grafická plynulost a z přímky vzniká
křivka.
I maxima jsou vyvolávána popudy a jejich vjem zvenčí i zevnitř. Přijímání popudů a tvoření vjemů předpokládá pohotový a neporušený nervový systém, který musí být funkčně v rovnováze po stránce sensitivní, sensorické i motorické (pokud jde o možnosti, aby se uplatnila vůle, právě
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tak, jako u systému automatických). Vjemy všeho druhu, pokud nevyvolají maxima pohybu nebo klidu, nebývají vědomím zvláště výrazně kvitovány, nebo jen od případu k případu, vědomí pak bývá zaostřeno valnou
měrou jen na zevní účel chtěného dění. Zevní účel vyžaduje nejednou
maxima dění, a to v míře, která je vůči vjemům značně náročná. Nejednou
se blíží vrcholu možnosti a únosnosti orgánu. Tato kulminace zatížení
alarmuje automaticky organismus, aby omezil, až zastavil další stoupání
nároků námahy právě konané, které by přepětím požadované funkce
mohlo vésti k poškození orgánu. K škodlivému přepětí může dojiti buď
dalším stoupáním nároků nebo neúměrným trváním dosavadního výkonu.
Obojí vede k vyčerpávání a orgán tíhne ke klidu. Je to mezidobí během
fysiologického klidu, kdy dochází k reparaci tkání a k čerpání nových sil.
Toto maximum pohybu znamená vyšinutí z rovnováhy, zvýšené dráždění,
které, pokud není vyrovnáno klidem, působí také svým vlastním vjemem.
Vjem má mimořádnou intensitu a protože není, co by jej paralysovalo, je
špatně snášen a nutí ke snaze, aby se dráždění co nejdříve omezilo a zastavilo. Vzniká mimořádný pocit, který se stupňuje, dostává svůj vlastní ráz
a nazýváme jej bolestí.
Stejně může působiti na orgán ze zevnějška i z vnitřku jakákoliv škodlivina rázu mechanického, tepelného, chemického. Dosáhne-li dráždění určitého stupně, může poškoditi celistvost, funkční schopnost a dokonalost
orgánových buněk. Nastává nepoměr mezi zevním popudem a vnitřní
obranou, kterou je vjem tohoto působení ještě zesílen. Obrana mobilisuje
potřebné síly a tím vyvolá nové účelné změny, vesměs také nerovnovážné.
Zesílení tohoto vjemu je obranné a má upozornit, případně donutit orgán
až celý organismus k potřebné protiakci. A tu jsme u podkladu a základu
toho, co nazýváme bolestí.
Co je tedy bolest?
Bolest je nejurčitější vnímání poruchy v rovnováze životního dění. Je
to projev maxima pohybu a práce, když svou výší se blíží stupni neúnosnosti, nebo jej překročí, nebo když se objeví počátek poškození. Je to projev organismu při prvém nárazu z vnitřku i z věnčí, pakliže tento náraz
dospěl stupně, který není úměrný odolnosti tkání. Je to projev, jehož trvání
odvisí od délky trvání ohrožujícího dráždění. Je to tedy bezprostřední zesílený vjem mimořádného podráždění některé části organismu. Je to výraz
každé nesprávnosti nebo nesouhry funkcí orgánu, pokud je opatřen citlivými nervovými vlákny. Bolest je prostředek, kterým si uvědomujeme tyto
změny. Vcelku jeví se bolest každému jako daný a známý pocit. Bolestí
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se stává každý zesílený nepříjemný vjem a z něho vzniklý nepříjemný pocit,
nebo jeho zážitek.
Bolest sama je tedy účelná; je to vůbec jedno z nejúčelnějsích zařízení
organismu. Kdyby nebylo bolesti, jak často by došlo bez našeho vědomí
k poškození těla. Necítili bychom pálení, štípání, tlak, úder, tah, řezání,
leptání nebo mrazení. Tkáně mají svou odolnost, ale jen k určitému prahu,
pak podléhají. Dosažení tohoto prahu se hlásí bolestí. Při chorobném postižení a porušení citlivosti skutečně nastanou případy porušení tkání bez
našeho vědomí. (Tabes dorsalis, poškození míšní, porušení nervů). Než
člověk by nešetřil chorého orgánu, nepopřál by poškozené části těla klidu
k zhojení. Ani zdravý by nešetřil těla, přetěžoval by je, kdyby nebylo bolesti z únavy. Bolest sama nutí ke klidu, k vyrovnání mezi maximem a minimem. Označuje, že se v orgánu děje něco mimořádného, že je ohrožen.
Ovšem, začasté je zásah naší vůle bez zvláštního vlivu na změny vzniklé
poškozením, které pak trvá déle jako bolest s ním. Zde se končí účelnost
bolesti, arciť jen zdánlivě, trvá zásadně dále, protože nepominulo ani
dráždění, postihující spolu i citlivý orgán. Celou dobu, pokud trvá působení nějaké škodliviny spolu s výsledky jejího působení i s obranou organismu, s jejími následky i v době obnovy a hojení, celou tuto dobu nazýváme chorobným stavem, chorobou, nemocí.
Nejčastějším, vlastně prvním projevem choroby, jejím nejbezprostřednějším vnímáním je právě bolest. Pokud bolest hlásí jen pokus nebo počátek, jmenovitě možnost poškození nějakým vlivem cizím, je přechodná,
je to vjem mimořádný, ale v mezích fysiologických. Bolest, která hlásí poškození časné, ale dokonalé, je vjemem pathologickým. Je to spojnice mezi
stavem normálním a pathologickým. Je jenom jediná bolest, kterou vyvolá
fysiologický normální stav: bolest porodní. Kromě ní žádná jiná.
Každá bolest má svůj vznik, vzestup, sílu, druh, obraz a barvu; trvání
a konec. Je to první mimořádný pocit, který vytváří počátek životního
řetězu zkušeností. Je každému nejznámějším i nejobávanějším pocitem.
Označujeme ji v běžné mluvě podle podoby k nějakým jiným, obecně známým pocitům, vnímaným, nebo děním, čímž vzniká pro její charakteristiku mnoho přirovnání, jako: pálení, řezání, škubání, tlak, tah, mrazení*
kroucení, přelévání, klepání, trhání, praskání, loupání, vyzařování, vystřelování. Zejména prostý lid dovede označiti svou bolest originálním, bodře
vystiženým a dobře odpozorovaným termínem, odvozeným z počinů denního života. Bolest přehlušuje ostatní vjemy a pocity, mnohdy převládá
a ztlumí každý ostatní vjem. Často se nedá potlačit ani spánkem nebo to-
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liko uměle látkami, které ochromují vnímavost citlivých vláken centrálně
i místně.
Bolest dovede ovládnout celý organismus, celou nervovou soustavu,
omezí i funkci orgánů nepostižených. Dovede však ustoupit před bolestí
jiného druhu, ale mohutnější intensity, je jí přehlušena. Bolest nutí člověka
hledat pomoc mimo organismus, zevně, odkud zpravidla přichází i poškození. Vede k počinům, které zveme léčením. Důmysl přivedl člověka
k tomu, aby kromě bolesti dovedl odstraniti i škodlivinu a pomohl orgánu,
aby se hojil. Bolest je účelná i proto, že svou silou zůstává indikátorem
trvání a síly poškození. Trvá potud, pokud trvá choroba, bez jejích změn
není a nemůže být bolesti.
Někdy sami bolest hledáme. Místo udané bolesti, bolest tlaková, je
velmi důležitou součástí lékařova vyšetřování, vodítkem, které dovolí, aby
včas a správně volený výkon pomohl organismu v hojení, nebo dokonce
odvrátil zkázu. Často teprve bolest, která se objeví, vnese světlo do mlhavého a nejasného chorobného obrazu a rozptýlí pochyby. Kolikrát toužíme,
aby se objevila, aby se stala byť úpornější, zato však určitou. Bolesti bez
určitějších bolestí bývají ty nejzákeřnější a zvyšují pocit naší bezmocnosti.
Bolest zůstává nejhroznější představou života, přitom je fysiologii
i pathologii naprosto nutná, ba více, za určitých okolností je žádoucí, užitečná a vrcholně účelná. Bývá-li označována za zlo, pak jenom proto, že se
jí skutečné zlo jen představuje, kryje se za ní, sama však zlem není. Všecko,
co se děje v organismu, má svou příčinu i účel, ať udržovací, obranný nebo
vyrovnávající, a často skutečné potíže působí právě tato opatření organismu. I bolest je článkem v pudu sebezáchovy, podporou vyjádření přírodního zákona o zachování hmoty i energie.
Bolest bývá přenášena metaforicky jako pojem na vše, co způsobuje
jakoukoliv nerovnováhu a nepoměr života. Proto mluvíme stejně jako o bolesti tělesné i o bolesti mysli, nitra i duše. Je-li bolest současně podvědomým srovnáváním přítomného změněného stavu s dobou klidu, vede-li
k touze po něm, je tím palčivější obdobný pocit tam, kde se o ní mluví
v oblasti ducha x duše. Duchovní život člověka je milieu duše. Tento souvisí centrální nervovou soustavou s tělem. Proto je poměr těla k duševní
sféře tak důvěrný a intimní. Každá bolest tělesná postihne nějak i oblast
duševní a naopak. Nelze tudíž a priori striktně oddělovat účast těchto
jednotlivých oblastí, ať mluvíme o kterékoliv bolesti. Právě toto úzké
spojení duše a těla je základním rysem a viditelným znamením pozemského
života, jehož se duše ve své nesmrtelnosti musí účastnit.
Bolest nejednou změní člověka od základu. Každá choroba je odchylný
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stav. Alespoň jedna funkce se liší od normálního obrazu. Pokud bolest
ovládne organismus, aby se na postižený úsek zaměřil jen částečně, usměrní
se život jedince dočasně tak, že vyloučí z dosahu jen to, co by ji v její míře
udržovalo nebo zesilovalo. Zaměří-li se plně, pak převládne jediný zájem
o uspořádání všeho okolí a jeho dění v jediný vlastní prospěch dostředivou silou. Pokud tělesná bolest si podmaní i ducha, potud i duch s ní
vyrovnává po svém, ovládne nejrůznejší počiny a projevy, které jsou s to
je zvládnout, ducha pak buď osvobozují nebo zcela podmaňují.
Bolest patří k životu jako zrození a smrt. Stojí blízko u vrcholů normálních životních výkyvů. Je resonátorem všech fysiologických i duševních
dění, která nás ohrožují. Provází člověka od zrození den po dni, hodinu
po hodině. Nutí k strachu před sebou, ten pak vede podvědomě k tomu,
aby se člověk varoval a opomíjel všecko, co porušuje rovnováhu organismu. Má své stálé místo v podvědomí; překročí-li prahové hodnoty podnětu, vstupuje v činnost i ve vědomí a v uvědomění. Bolest je po stránce
fysiologické nejvěrnějším strážcem organismu, který bdí a hlásí, označuje
vpád nepřítelův. Je bystrým pozorovatelem a informátorem, nejobezřetnější a nejspolehlivější předzvědnou hlídkou ve věčném boji o sebezáchovám. Bez bolesti by nebyl udržen rád, nebylo by pravidelnosti orgánových
funkcí ani jejich koordinace. Bolest je zaručenou a varovnou vignetou nemoci a bídy, její zmar je bezpečnou pečetí zdraví. Bez bolesti by zanikl
život dřív, než mu bylo určeno, nebo by nestihl náš věk ve své dané podobě.
Bez bolesti by byl život snad již dávno na zemi zcela zanikl.

KNIHY A UMĚNÍ
Nová
Michal Sedlon:

lyrika

Z vichřené jasany. V edici Tvar vydal J. R. Vilímek v Praze

1943.

V autorovi »Zvichřených jasanů« můžeme pozdravit přicházejícího básníka. Snad to jsou
napoprvé slova příliš odvážná a odpovědná; lze snadno namítnout, že podle první knihy
nepoznáme básníka. Básníka však vytušíme Často spíše z několika veršů, z jediné básně a nikdy nezáleží na poctu potištěných

archů.

Přicházející básník. Zde tedy počíná ta nejradostnější práce kritikova a Čtenářova;
práce nejradostnější a také nejodpovědnější, protože znamená být nemilosrdný, soudit a odsuzovat - raději víc než méně, odkrývat, co je slabé, podchytit, co klíčí, být nápomocen
slovem a porozuměním - a porozuměním především. Tak možno přispět k odlišení pravého od náhodného, jež se jen omylem připletlo do tvořících rukou; tak možno uspíšit
sebepoznání, protože básník ví o svých verších vše, ale tak často tomu nevěří nebo nechce
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věřit. Lze tak urychlit jeho očištění, i když se do jeho růstu a tvorby• nemůže přímo zasáhnout. Slova kritikova, ať jsou už jakákoli, třebas i daleká pravdy, třebas i samolibá
a mentorská, mají svůj základní význam pro básníka: vidí, že jeho slovo bylo zaslechnuto,
že kdosi je s ním a blízko něho.
Kritika básníka, jenž vystupuje po prvé, je odpovědná - a dvojnásobně těžká: je
nutno mnoho domýšlet, tušit a chápat, být trpělivý nad něčím, co se ještě zcela nezrodilo.
Jistě však zde není úkolem kritikovým povznesenost a pedanterie s celým aparátem směrů,
systémů a Škol, vlivů a ohlasů; přicházející básník se musí často a právem ohrazovat proti
zařazování podle svévolných měřítek do skupin a generací; nutno ctít jeho svébytnost a osamocenost, žádá-li si jí. Jinak se každý verš změní v rukou kritikových v důkaz toho, co chce
sám, třebas i proti duchu básníkova díla a jeho celkového zaměření.
Pokory, trpělivého čekání a porozumění

je zapotřebí u každého rodícího se díla nej-

více; ty jediné mají význam pro ně; jsou svědectvím zájmu, nadějí, jež do něho vkládáme.
Není nutno chválit, nebo dokonce za každou cenu chválit: čím více očekáváme, tím přísnější je soud.
Michal Sedloň je typ naivní, okouzlený, duše, jež chce poznávat přímo, pro níž je
každý i smyslový počitek rouškou, symbolem, jenž zakrývá věci hlubší a jedině pravé.
»Zvichřené jasany« jsou skrytým obrazem jeho růstu a vývoje: od obrazů až chladivých
čistotou a svěžestí, obrazů vskutku jitřních

(myslím zde na některé básně prvního oddílu,

na př. Tři jitřní nápěvy, Probuzení, Už dosti, pro něž je charakteristická okamžitost,
spontánnost, jistá statičnost a popisnost; motivace milostná), přes básně širšího pohledu
a smělejšího vyslovení základního životního pocitu Sedloňova, plynoucího jako spodní
proud každým jeho dobrým veršem, až k třetí části, ve které verš a slovo Sedloňovo zazní
na několika místech plnými rejstříky; báseň Má řeč (ačkoliv se z celkového plánu poněkud vymyká), verse z básně Zvichřené jasany a ještě jiné.
Oblouk Sedloňova vzestupu, který jsme naznačili, ovšem není tak přímočarý a tak
pevně vyklenutý - ani co do celkové architektury knihy, ani v jednotlivostech. I když je
zřejmý výběr a značná sebekritika, najdete ve »Zvichřených jasanech« dosti básní, které
ukazují na první kroky v poesii; ideová konstrukce, volní impuls ztvárnit myšlenku a program, i když neuvědomělý, vykukuje na několika místech příliš zřetelně z nánosů slov (na
př. v závěru básně Zena), často v sousedství veršů opravdových. Jistá prostota, o které
jsme již mluvili, a která je důležitým charakterisačním prvkem v Sedloňově poesii, přechází ve dvou, třech básních první části sbírky (a potom i v jednotlivých verších dalších
oddílů) v lehkost nebezpečně blízkou banálnosti. Opak je zase v posledním oddílu, kde
se autorova symbolika poněkud blíží umělé a módní metafysičnosti dneška (kterou trpí
i frontispice J. Lieslera) - a je to jenom ke škodě. Mohli bychom upozornit ještě na nadměrné užívání deminutiv a jistých obratů a obrazů, dnes v poesii Často opakovaných - a
proto všedních, jež najdeme také v Sedloňově sbírce. Je to jen výplň, u Sedloně zbytečný
ústupek.
Vidění světa, ke kterému dospěl autor »Zvichřených jasanů« od poesie Šťastného,
plodného okamžiku (v němž však už spí klíček tajemství, kterého se chce dobrat), k širokému zpěvu závěru (i když se tu ještě neoprostil od všech náhodných a nestavebných
prvků počátků), má mnoho obdob s dnešními vedoucími mladými básníky; tato obdoba
je však spíše vnější; M. Sedloň vychází z jiných základů - a míří jinam. Závěrečná část
jeho sbírky dokazuje jeho podstatou odlišný charakter jako člověka i básníka.
Jan

Vladislav

tř
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Ž i t n ý d v o j k l as
Námětem svého nového románu Žitný dvoj klas (vydalo Družstvo Moravského kola
spisovatelů, 1 9 4 3 ) zůstal Václav Prokůpek věren své dosavadní námětové oblasti: vesnickému prostředí a selskému životu, ale pojetím díla směřuje patrně k novým polohám
své tvorby. Už rozsah románu svědčí, že jde o široce koncipovanou skladbu. Žitný dvojJclas tvoří její první vstupní svazek. Ale tato více méně vnější vlastnost díla - i když víme,
i e rozsáhlost koncepce si vynucuje zvláštní skladebné zřetele - je provázena patrným,
uvědomělým odklonem od mírně idealisovaného vyprávění realistické ražby silně prostoupené lyrickými prvky, jak lze stručně charakterisovat dosavadní tvorbu Prokůpkovu.
V Žitném dvojklasu odklání se Prokůpek od osvědčené tradice českého románu vesnického velmi podstatně, a to i tam, kde jde o tradici zdravou. Jistě se tak stalo ne bez
vnitřních disposic - prvky, jež rozvedl a uplatnil v nové práci, jsou v zárodečném stavu
MZ obsaženy i v jeho starších románech - ale ona radikálnost a důslednost v opomíjení
zřetelů na logický vývoj událostí a psychologický růst postav svědčí, že autor to chtěl
mít tak zaostřeno, probráno a deformováno, aby jasněji vynikla ideová náplň toho, co
chce dílem dosáhnout: Na výjimečných osudech selského rodu výrazně, téměř reliefně
zachytit nej silnější, typické proudy, které působí na vytváření osudu selského člověka a
spolu s tím ukázat na světlo a stíny ve vývoji soudobého života české vesnice. Záměrně
a hmatatelně naráží se místy na aktuální otázky zemědělské, že někdy působí až cizorodě
ve světě duchovních konfliktů, ale autorova vůle chce obsáhnout mnoho a podřídit to
.zákonům svého nazírání. V té souvislosti nelze pominout, jak důsledně uplatňuje Prokůpek nadřaděnost citového života jednotlivce nad zákony půdy a mechanickým utilitarismem hospodářským ve všech svých dosavadních pracích zcela v protivě k běžným náborům oficiálního agrarismu. Je možno v tomto jistě sympatickém postoji vidět nejen
osobní rys, nýbrž i jakýsi protest proti materialismu, který hrozil ovládnout ideologii
selství. Nuže, všecky tyto a podobné zřetele ovládly, zdá se, autorovu vůli, když přistupoval ke skladbě a vtiskly jí zvláštní ráz. Řekněme hned, že taková apriorní ideová hlediska - nemám na mysli jen tendenčnost v užším slova smyslu - chovají v sobě nebezpečí.
Uplatňování vůle v typisaci dotýká se často rušivě vnitřní zákonitosti umělecké tvorby,
jestliže nebyla nalezena rovnováha mezi tím, co autor chce a tím, co objektivně jest nebo
co se nám v díle jeví.
V Žitném dvojklasu začíná Prokůpek

sledovati

osudy selského zrodu odněkud

z oblasti Českého ráje, tedy z rodného kraje svého. Ústřední osou přítomného svazku
je postava sedláka Jana Říhy, typického milovníka půdy a všeho, co s ní souvisí, ale též
citového podivína, který houževnatě umí lpět na myšlence, která ho posedla, nebo na
citovém vztahu, který se v něm rozbujel. Ten sedlák překonává statečně rány osudu, které
ho postihují požárem statku, ztrátou koní, úmrtím syna i nešťastným sňatkem dcery, aby
na druhé straně podlomil a ohrozil všecko své úsilí náhlými zvraty své vůle, která se
připjala k chorobné až lásce k pomatenému synu, nebo podlehla nepochopitelnému záření
vlivu dívky, jež je patrně určena, aby byla osudovým zjevem pro celý rod. Kolem této
ústřední postavy kupí se ostatní členové rodiny, každý naléhavě poznamenán svým osudovým určením a zpovzdáli zasahuje kolektivní život vesnice, věrně a živě viděný důvěrným
znalcem. A ještě je tu jedna věrojatná postava starého žebráka, věrného a moudrého průvodce životem, uvádějícího děj a provázející ho se zralou zkušeností vyrovnaného člověka: maně si vzpomínáte na funkci chóru v antickém dramatě. A tak podle plánu autorova spíše než vnitřním vývojem rozvíjí se široký obraz 1. aktu rodového dramatu, v němž
hlavní role připadla sedláku otci.
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Autorův plán se uplatňuje především v silné idealisaci a s tím spojené schematisaci
děje i jednotlivých postav, které ho nesou. To nejsou lidé, jak je na vesnici známe, ani
osudy, které máme příležitost sledovat, či lépe řečeno tito lidé a tyto osudy jsou ostře
osvětleny s jedné Strany, takže vystupuje ne jejich mnohobarevná rozmanitost, nýbrž příkrá
odlišnost ve světle a stínu. Každá povaha je svého druhu výjimečná, ba podivínská, jejich
myšlenkové přechody jsou náhlé, činy svémocné a překvapující, události neobyčejné.
Sedlák Říha nechává neobdělaná pole hluboko do jara a zase na základě náhodně přečteného útržku starých novin zavede úspěšný racionelní chov vepřů. Jeho dcera naráz se
zamiluje do neurvalého pijana a vezme si ho pak za muže, i když tuší, že to bude pro ni
peklo. Jeho synové se zamilují do dívky z rodu úpadkového, a to je začátek dvou katastrof.
Aby mně bylo rozuměno, tyto příklady, náhodně vybrané za mnoho jiných, neuvádím
jako doklady nereálnosti - jsou možné a bývají takové povahy i děje - ale jejich výlučné
osvětlení a seskupení ubírá jim na psychologické přesvědčivosti a logické nutnosti. Mimovolně vyrůstá ve vás představa, že jde tu o společnost podivínů, z nichž každý je nějak
výjimečně poznamenán, a tak mimovolně roste obraz rodu a vesnice viděný v zrcadle vydutém.
I když víme, že to autor tak chtěl mít, ba právě proto: zdá se, že tu Prokůpkův
starší sklon ke zdůraznění lyrické stránky románu se přetavil v útvar epiky čistě romantické ražby. Zůstává otázkou, kterou zodpoví další části díla, zda taková sága selského
rodu snese romantické světlo; zda lidé naší krve a našich polí nepotřebují, aby nás přesvědčili, střízlivějších, všednějších tónů, a hlavně všestrannějšího pohledu. Na to - zvláště
u Prokůpka - ukazují mnohé partie románu, které bez velkých skladebných ambicí a
ideových záměrů nám prostě - a právě proto snad až k monumentální výraznosti - ukazují, jak s láskou a porozuměním se umí autor zadívat na přírodu, na život vesnice, na
práci lidí i zvířat, jak umí s nimi srůst, když v užším soustředění se omezí na proniknutí
života tak, jak ho zná a jak mu přirostl k srdci. Zde je těžisko Prokůpkova umění a myslím, že jest jen otázkou vnitřního sebepoznání a umělecké kázně, aby byly potlačeny
všecky zřetele na to, co se mu jeví úspěšným u tvorby, jiných, případně, co svádí k laciné
aktualisaci. Oproštěný, soustředěný a bezprostředně tvořící Prokůpek může nám ukázati
mnoho krásného i prospěšného z tvářnosti českého venkova.

Na okraj D'Annunziova
Gabrielle D' Annunzio,

L. P.

Deníku

Amaranta, deník tragické lásky. Vyšlo na podzim 1943 v nakladatelství Čin v Praze.

D'Annunziův deník z několika podzimních týdnů roku 1909 dává nám zamysliti se
více nad spisovatelem než nad touto knihou. Můžeme spíše vysledovat úměru života a
umění

tohoto

z Monte

národního

hrdiny,

Nevoso, oslavitele

peramentního,

bledého

básníka,

slavných

dramatika,

vojáka,

fašisty,

pilota,

prince

žen (Duseové, Bernhardtové) - hubeného, tem-

muže s vysokým

čelem - vedle

Fogazzora, prvního

básníka

prózy moderní Itálie. Muž závratné kariéry - prošlý umělecky zcela instinktivně vším, co
bylo v jeho době silné (Wagner, Nietzsche, Zola, Baudelaire, Tolstoj, Dostojevský i solipsismus Ibsenův). Vnějšně i vnitřně žil bohatý a pestrý život, měnící se, ale vždy rozmáchlý, sebevědomý, plný síly; nenechal se sraziti bídou těla i duše, nepoznav ji skorém,
neboť byl obklopen přepychem, pochopením a slávou. Jeho naprostá nesociálnost a řekl
bych náboženská povrchnost

nevylučuje

soucitnost z jeho umění,

umění

nemocného

vlastní krví. Byl z těch spisovatelů, kterým stačilo vyčerpat zcela duši jen jednoho

člo-

věka, lépe řečeno vyčerpávat duše lidí z jednoho pramene se narodivších - jejich lásky

Řád IX. 31.
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i nenávisti, bez pohledu na druhou stranu všech věcí, bez snahy k objektivitě. Jeho umění
je tragická glorifikace lidí perversních, ženoucích se za vášní, jejíž jméno bylo žena, sláva,
chiméra. Vášeň je mu něčím vyšším a hlubším než výslednicí psychofysických pochodů;
je mu osvoboditelkou, odpoutávatelkou

od všeho malého, automatického a plochého, je

mu tím, čím se člověk blíží své vlastní velikosti i nepochopitelné osudovosti. Je plný své
doby, která se jmenuje fine du siecle a která nerozeznatelně krutě směšuje dobro a zlo,
lásku a nenávist, u D'Annunzia dokonce jakousi krutost, a která s brilantní psychologičností (ne psychologií) píše velké umění na těle doby, rozryté agónií.
*

D'Annunzio píše o svazcích mužů a žen. Ale není oslavitelem ženskosti, i když se jí
velice skutečně dotkl několika románovými postavami. Jsou však opět viděny pouze jediným úhlem, slabé, které přerostla láska, již nedovedly zvládnout intelektem. Láska zlá,
tělesná, ve střehu, smyslná, plná obřadných ouvertur a mluvnosti. Muži jsou vášní zženštilí,
přizpůsobiví a přece stále chladně rozumující a analytičtí, se sny v úkrytu před ženou.
Jako kdyby nestačila romanopisci tato nemoc... Nechává onemocnět většinu žen, ponechává
je v kalu nemohoucnosti, pachu operací a v nečisté smrti.
*

Amaranta je žena měšťáckého muže, která pod tlakem nervového napětí z poměru
k básníkovi zešílí. Ve formě deníku, ovšem literárního, neboť on psal i dopisy literárně
a literátsky, jako by je připravoval pro vydání, popisuje několik dní svých muk v obavách o zdraví milenčino a o svou lásku;

pod tím vším ovšem je pocit viny a deník je

nevědomou obhajobou před sebou samým a před nejbližŠími lidmi. Jak pravím, není to
deník v pravém smyslu slova, i když je popisnější než jiné jeho knihy, a je to tak v pořádku, protože chceme číst literaturu,

to, co bylo připraveno pro čtenáře a ne, co bylo

intissimem. Konečně většina jeho knih je románově koncipovaným deníkem, a neobratný
úvod italské vykladačky se velice mýlí, když říká, že D'Annunzio sleduje v Amarantě
po prvé svůj život. Z několika řádek v této knize sice tryská otevřená rána lidskosti, ale
právě tak jako v jeho jiných knihách, když prolomil led své aristokratičnosti. Jinak jako
všude jsou i zde epikou nabité postavy, bez vypravěčského osvobození, mythotvorný sloh,
fráze, pathos duše, ale i slova a gest, perversnost, až zlo, bezostyšně krásná přiznání bez
ethických hodnot. ( V tomto deníku píše o smyslné záměně milenek, o prosté pudovosti,
a to je ono bezostyšně krásné, a to je ono kruté, že pro D'Annunzia přiznání neznamená
pokání, ale chloubu.) Ale přece jen tudy se sám osvobozoval, i svou pýchu, podoben
ušlechtilým psům a koním, které miloval.
Marie Votrubová, překladatelka Amaranty, hrající v básníkově deníku také episodu,
překládala nemoderně, neodstínovaně, ačkoliv vydání je jinak málem bibliofilské a pietní.
*

Mysliti na D'Annunzia je mysliti na určitou epochu, z které vyšel, a z které nutně
musel vyjít takto a ne jinak. Je veliký básník, ale autor, zaplativší době vše, až do posledního groše. Šťastný blouděním svého Širokého života měl podivný osud - nikdy nebýt
prostý. A ještě hůře: tvořit novou konvenci nenávistí ke konvenci, která zdržovala - ale
jenom jeho.

77

Pražské k o n c e r t y - pohled zpět i kupředu
Letošní hudební sezóna byla zahájena dvořákovským koncertem orchestru Českého
rozhlasu

(Husitská, klavírní koncert, Symfonie G-dur), bezpečně řízeným Františkem

Stupkou, který opět po dlouhé době přistoupil k dirigentskému pultu.
Česká filharmonie zahájila svůj abonentní cyklus krásným koncertem, na němž nej-
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zajímavější byla reprisa Ostrčilovy Křížové cesty, jedinečného díla, jež jistě můžeme postaviti mezi vrcholné české orchestrální skladby. Škoda, že publikace partitury, tak dlouho
již Hudební maticí slibovaná a ohlašovaná, nebyla do koncertu uskutečněna. Kubelík vypracoval dokonale výrazově jednotlivé variace, celku dal prudkou dramatickou gradaci,
filharmonie hrála opět jednou svátečně. Kromě toho dobře proveden Janáčkův Taras
Bulba, i když mu krůček k dokonalosti ještě chyběl, Sukova Meditace na Svatováclavský
chorál a znovu Dvořákova Husitská. Po programové i reprodukční stránce takový koncert,
jak si koncert I. abonentní řady České filharmonie představujeme.
Upřímné vítáme koncert Otakara Jeremiáše, jenž s orchestrem rozhlasu provede nové
české orchestrální skladby (Hanuš, Jirák, Kapr).
V komorní hudbě připravily Spolek pro soudobou hudbu, Komorní spolek, Český
nonet, Černého a Peškův kvartet a jiné řadu koncertů, ve kterých poznáme mnoho nového.
Na jubilejním koncertě Pražského dechového kvinteta byla uvedena nová skladba
prof. Miroslava Krejčího, Dechový sextet; tradičně cítěný, ale výrazné invence, vtipný a na
poslech velmi příjemný; milé dílko vyrovnané a úsměvné životní pohody. Dále byl na
pořadu Bořkovcův dechový kvintet z roku 1932, úspěšně bojující o nový hudební styl
a vždy znovu vítězící Janáčkovo Mládí.
Český nonet přinesl prozatím jako jednu z ohlášených pěti novinek skladbu Axmanovu, svěží a muzikantsky vtipné divertimento, opírající se snad až příliš o moravský
folklor. N a Beethovenově septetu dokázalo pak Sdružení své reprodukční mistrovství,
0 němž (stejně jako u dechového kvinteta) není třeba mluvit.
Experimentální ráz měl koncert ze skladeb Fr. Vrány a J . Zd. Bartoše. Vránovy tři _
sonáty (klavírní, violová, violoncellová) ukázaly celkem ustálený skladatelský projev, který není prost zvukového kouzla, v rychlých částech zaujme nejednou výrazností rytmickou
1 melodickou. Předvedené skladby J . Zd. Bartoše jsou ukázkou hledání, jež dosud nenalézá. Hudební humor v Epigramech je příliš vnější, vtip bez hudebního vtipu; čistá hudba
nástrojová v concertinu pro fagot nevyzněla šťastně; nejpravdivější tóny v závěrečné písni
»Starý dudák«. Přáli bychom si, aby se takových zdánlivě nevděčných úkolů ujímali naši
prvořadí umělci, neboť špatný výkon zkresluje i skladbu. Z účinkujících zaslouží obdivu
violoncellista Peškova kvarteta František Smetana.
V programech rozhlasu byla věnována obzvláštní péče staré české hudbě. Po poslechu Vaňhalovy, Veitovy symfonie, skladeb Krumpholcóvých, Myslivečkových uvědomujeme si, že byly neprávem zapomenuty. Vysvobození této hudby z archivů, k němuž byl
učiněn první krok rozhlasovým provedením (veřejné provedení, vytištění), bylo by jistě
více než činem záslužnosti historické. Po zdařilém koncertě Společnosti pro starou českou
hudbu věříme, že i v tomto oboru se bude hodně pracovat.
Z velkých reprodukčních činů rozhlasu zaznamenejme alespoň Straussova Dona Qui jota, Sukův Epilog, Novákovu Podzimní symfonii.

Horák

Jan

B r n ě n s k á d i v a d l a na p o č á t k u

sezóny

Brněnská kritika, zvláště v některých svých zástupcích, nesla vždy těžce, že repertoir
brněnského divadla napodobuje divadla pražská a že jejich program dobíhá. Sáhla kdysi
ke svépomoci a zvolila ze svého středu

dramaturgické

kolegium, které vypracovalo

s tehdejším šéfem činohry sezónní repertoir velmi samostatný, jenže ředitelství jej sice
přijalo, ale nedodrželo. Především se odvolávalo na finanční politiku pražských divadelních agentur; na tom je bohužel mnoho pravdy a bude třeba tomu v budoucnosti čelit -
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není to však pravda celá. Umělecká úroveň divadla jistě nezáleží pouze v repertoiru,
pojatém nově a původně, nýbrž hlavně v jeho provedení. Brněnská divadla musí však
mít ctižádost, aby odlišila svůj program od jiných scén, především scén pražských, a to
ne snad volbou několika her, nýbrž celkovou dramaturgickou linií.
Obě brněnská divadla

České lidové divadlo a Komorní

hry Radosti ze života - ohlá-

sila svůj repertoir na letošní sezónu, ať už definitivně anebo rámcově. Lidové divadlo tak
učinilo ústy a perem svého dramaturga dr. Vladimíra Kolátora a jeho repertoir představuje směs her cizích a domácích z doby starší a poslední, z velké většiny známý už
z pražských jevišť, v nichž by stěží kdo objevil samostatnou dramaturgickou páteř. Správa
Komorních her přijala pro letošní sezónu za spolupracovníka ve funkci dramaturga i režiséra Dalibora Chalupu,

šéfa literárního oddělení brněnského rozhlasu a předložila své-

mu obecenstvu repertoir písemně. Zřekla se konversačních komedií, jimiž vyplňovala svůj
repertoir dosud a svými hrami, jak píše, hledá »cestu k člověku«, což je heslo zvučné
i nejasné, jelikož cestu k Člověku lze nastoupit způsobem několikerým a pokud běží o plán
a záměr divadelně reprodukční, stylem diametrálně různým.
Před prázdninami a po prázdninách zařadilo Lidové divadlo pro letní obecenstvo
několik veseloher: před prázdninami detektivní hru Bohumíra

Polacha Vrah

jsem já,

v níž brněnské publikum pozdravilo domácího autora a obdivovalo se skvělé hře K. Hospodského

v postavě hlavního policisty, pojaté v textu jponěkud románově a zde podané

humorně a věrojatně. Sugestivní dramatičnosti této jevištní detektivky nedovedla uškodit
ani racionalistická filiace dějového motivu, kterou jí vnutil autor, ani rozklížená nálada
předprázdninová, do níž ji přeložilo divadelní ředitelství. Po prázdninách uvedlo kluzkou
a lidově naturalistickou hru Augusta Hinrichse

Za ranního kuropění,

jistě z důvodů spíše

pokladních než uměleckých, a osvědčenou veselohru F. X. Svobody Poslední muž v režii
titulního herce. Svobodův majitel domu Kohout patří už ke kmenovému repertoiru Fr.
Kliky:

tentokráte položil komik důraz na lidskou, příliš lidskou podobu své figury,

oprostil ji od všeho pouze časového a hrál ji hlasem soptícím a pohyby parního stroje - pan
Kohout, na něhož se nezapomíná.
Později než Lidové divadlo zahájily provoz Komorní hry a představily se premiérou
Stavitele Solnesa od Henrika

Ibsena. Hrálo se v režii Rudolfa

Waltra jako při většině

her komorních, a s režisérem v titulní postavě. Představení se nemohlo zdařit, poněvadž
Hilda Wanglová, která do hry nepřivádí jen svou postavu, nýbrž celý svět, svět touhy,
snu a mládí, byla svěřena mladičké Evě Kubešové,
lence v Chalupové

která se sice mohla osvědčit v He-

dramatisaci Mrstíkovy Pohádky Máje. ale nemohla už předem zvlád-

nout tuto postavu vpravdě ibsenovskou, jejíž svět slíbeného království a vzdušných zámků
může rozjitřit opravdu jen intelekt zkušený. Představení se nemohlo zdařit prostě proto,
poněvadž tato nadaná herečka nemůže ještě mít ve svém věku tolik zkušeností lidských
a divadelních, kolik jich třeba k vytvoření Hildy Wanglové, v níž obstálo jen několik
málo nejlepších hereček. Stavitel Waltrův byl sice tvrdý a zase zjihlý a vždy sebemučivý,
svou postavu a celou hru pojal však příliš racionalisticky; snažil se, seč byl, aby celý
soubor pochopil Ibsenovu hru jako zvniterněný dialog, jenže za tímto dialogem se tísní
v básníkově textu ještě světy jiné, svět životní iluse, mravního symbolu,

básnického

irracionálna, které do své hry nevpustil. Tak se jeho režijní pojetí a reprodukční podání
zploštilo a zůstalo v rovině reálné skutečnosti, do níž nedoléhají záhady a tajemství, jež
Člověka nakazí touhou po blahu, jež není štěstím, jež ho ženou nahoru, k vrcholům, ke
hvězdám, k velikému tichu. Také volba masek byla pochybená a značně posunovala vlastní
podobu hry. A chyběla dramaturgie ticha, prodlev a přechodů, prostě vší té symfonické
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psychologie, v níž se rozeznívají hlubiny lidské duše, a v níž se zjevuje naší době druhá
tvář Ibsenových her.
Proč o Staviteli Solnesovi mluvím tak podrobně - proto, poněvadž Lidové divadlo
uvedlo v tutéž dobu Paní z námoří s Miladou Matysovou v titulní úloze a v úpravě svého
dramaturga, který se za svého působení v Brně po prvé ujal také režie. Tož velmi vhodná
příležitost, chceme-li srovnat obě instituce a změřit jejich uměleckou hodnotu a reprodukční cíle. Dr Vladimír

Kolátor si upravil originál způsobem velmi násilným a vcelku

nejednotným: vykrojil si z něho dějové jádro hry, seskupené kolem trojúhelníku paní
Ellidy, jejího manžela vlastního, doktora Wangla a manžela nevlastního, totiž cizince;
jim po boku ponechal jen starší dceru s jejími partnery, kdežto mladší Hildu Wanglovou, jež se pak objeví ve Staviteli Solnesovi, bez rozpaků škrtl; takto ovšem porušil symetrickou stavbu díla Ibsenova a hlavně její ideovou a psychologickou uměřenost; bohužel však nevyladil ani to, co mu zbylo a nezrevidoval překladatelův text, plný archaismů.
Milada Matysová, zvyklá více na recitaci než na podání herecké, ostře nasazovala a vnášela do hry hodně afektu a pathosu a tak strhovala i ostatní, které jednak znervosňovala
k pasivitě (doktora Wangela O. Linhartova), jednak nakazila tónem baladickým (cizince
O. Vykypělova). Též toto představení odmocňovalo a zplošťovalo Ibsena; ostatně obě
představení trpěla obdobnou vadou. Zůstal-li Stavitel Solnes v Komorních hrách vězet ve
zvniterňujícím a zintimňujícím dialogu, který nebyl s to vystoupit z roviny reálné skutečnosti a rozklenout nad sebou závratný svět snu, mravní odvahy a obluzující iluse, zůstala
Paní z námoří v Lidovém divadle ženou své společnosti, nebyla posestřena se živly a
s mořem; jak vůbec toto představení se nerozestupovalo do hloubek irracionálna, jež
přímo vdechuje čtenář nad básníkovým textem.
Na obě brněnská představení bylo by možno navázat úvahu, jak inscenovat Ibsena
a zda nejvhodnější formou je tu forma komorní. Ale spokojme se prozatím zjištěním, že
civilní realismus, který je ještě stále mateřským jazykem našeho herce - k němuž on byl
veden jak výchovou, tak praxí po několik desetiletí - nestačí na to, aby reprodukoval
Ibsenův text integrálně, aby dosáhl do všech jeho výšek a hloubek. K tomu by bylo třeba
realismu širšího a diferencovaného, realismu

existenciálního,

který by se rozezněl také

všemi strunami irracionálna, realismus hlubin lidské duše. A neběží tu jen o Ibsena, nýbrž
o kterékoliv dílo jiné, vždyť dramatická a divadelní tvorba našeho dneška a zítřka nemá
beztoho jiného vyhnutí, než se stát dramatickou a jevištní poesií irracionálna, ovšem v celkovém rozpětí a semknutí člověkovy existence.
Do nové sezóny vstoupilo Lidové divadlo vlastně hrami jinými, jež odpovídají the^
maticky jeho lidovému programu: v činohře Našimi furianty Ladislava
a v opeře Janáčkovou

Stroupeznického

Její pastorkyní. Nastudování Našich furiantů bylo svěřeno novému

členu ensemblů, který přišel z Olomouce, O. Linhartovi,

a večer pro nedostatek souhry

a vnitřního členění klesl značně pod průměr; asi také proto, poněvadž vlastním oborem
tohoto režiséra je konversační hra. Brněnské představení zachránila svým způsobem šťastná dvojice postav a herců, Klikův

švec Haberšperk

a Lokšův vysloužilec Bláha, kterou

jsme ostatně viděli už před lety v provedení téže hry za režie Aleše Podhorského.

Ze všech

ostatních upozornila na sebe vlastně jen Milada Supitová v líbivé Markýtce. Lidová opera
Janáčkova, která má plné právo, aby byla postavena po bok Prodané nevěstě Smetanově
a natrvalo byla pokřtěna na jméno opery národní, byla hrána za přítomnosti autorky libreta
Gabriely

Preissové.

Její brněnské představení znamená pro Lidové divadlo dosud jeho

největší umělecký úspěch. Už v neúplné sezóně před prázdninami se ukázalo, že na nejvyšsím stupni ze souborů je opera; představení Její pastorkyně to jen potvrdilo. Snad je tomu
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tak proto, poněvadž operní soubor byl nejméně ze všech dotčen změnami, co se týká hlavních pěveckých a hereckých individualit; hlavní příčina vsak jistě tkví v tom, že opera
má mimořádně schopného režiséra v Miloši Wasserbauer o vi. Jeho ruku bylo cítit v celku
i v jednotlivostech. Sám si navrhl výtvarnou inscenaci, kterou technicky provedl V. Skrušný : v obraze vstupním vítala slovácká vesnice diváka už při zvedání opony dvěma vysokými doškovými střechami; a ve dvou obrazech dalších to zase byla malovaná slovácká
světnice, ubíhající několika trámy do členěného pozadí. Kostelnic ku mu zpívala, jak v Brně
v poslední době obvykle, Marja Žaludová, která není jen dobrou pěvkyní, nýbrž i herečkou : svou postavu založila na rozporu povinnosti a pokory, lásky a svědomí a probudila
v ní něco z východních běsů, kteří se nakonec obracejí proti sobě samým. Jenůfu

zpívala

Véra Střelcová a oba nevlastní bratry, Lacu starý a zkušený Emil Olsovský a Števu mladý
a výbojný Antonín Jurečka,

který do opery přišel z operety a který jediný ze všech poško-

zoval celek svou maskou, připomínající Vaška z Prodané. Po stránce optické zdůrazňovalo
představení krojový a výtvarný karakter slovácké vesnice, po stránce hudební tragické rozklenutí, kde české slovo samo uvolňuje svou hudební povahu a hudba stává se původní
a samozřejmou mluvou Člověkova nitra a srdce; orchestr řídil jistou rukou Fr. Kvasnica.
Sezóna obou divadel pokračuje. - Komorní hry uvedly ještě lehkonohou a poetisující,
rozmarnou a triviální jevištní hříčku Zdenka Vavříka o Casanovovi (s nej zdařilejším partem Marie Waltrové v tetě šlechtičně) ; a promenádu lidských srdcí, vykládanou verši a dopisy z díla Rainer a Maria Rilke Takový už život je, jak si ji na podkladě překladů Vladimíra Holana a různých pramenů německých upravil M. Jares. Hrálo se v rozhlasově divadelní režii Dalibora Chalupy, jež však nedovedla - a snad na jevišti ani nemohla - připravit myšlenkám a rytmům Rilkovým jejich nejvlastnější ovzduší, v němž se rozeznívají
a v němž jsou plně doma, jasný duchový prostor.
V činohře obou divadel nelze tedy prozatím zaznamenati ani jeden umělecký klad výbojné a objevitelské povahy. Obzvláště to překvapí v činohře Lidového divadla, jež má
nekonečně více prostředků, aby takového cíle dosáhlo. Chybí stále režisér, hoden toho
jména. V repertoiru oznámila tato činohra pro dobu předvánoční staročeské hry, které
mají »obsáhnout ve volném přepisu pastýřské hry z Rosic, Valašského Meziříčí, Jilemnic,
actus pobožný, hru rakovnickou atd.«. A podobnou »událost« slibují v operetě, o níž nejraději nemluvit, a v opeře, jež je tedy jedinou nadějí do budoucna. Jak vidět, theoretických
myšlenek by správě Lidového divadla nechybělo, i když nejsou zbrusu nové. Jenže jim
chybí - na př. v činohře - k realisaci takového nápadu ještě dvě maličkosti: někdo, kdo by
ze starých textů vykouzlil svěží partituru, a někdo, kdo by ji proměnil v divadelní ilusi.
Prostě dva básníci; surový materiál by správa už měla v rukou.

Vodákův

Ivo Liškutín

Vojan

Veliká herecká osobnost Eduarda Vojana ( 1 8 5 3 - 1 9 2 0 ) nenašla ani za svého života,
ani po své smrti kongeniální osobnosti kritické, jež by výstižnou monografií zachytila
budoucím podstatu a ráz tvůrčí práce tohoto největšího našeho herce a zabezpečila tak
alespoň více méně přesný obraz díla, jež jinak nenávratně uplývá v čase. Ten, kdo byl nad
jiné k tomu povolaný, svou láskou k divadlu a jeho výsostnou znalostí, svým dlouholetým
kritickým i osobním stykem s Vojanem, Jindřich Vodák, tak neučinil. Jako by i jeho divadelní dílo bylo poznamenáno onou tragickou pomíjejícností veškeré tvorby scénické. Dnes,
zdá se, z této nepřeberné tříště Vodákových časopiseckých referátů, jubilejních glos a
proslovů, článků a článečků budeme lovit a pracně sestavovat montáže, v nichž jako v roz-
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bitém a znovu slepeném zrcadle budeme se snažit zachytit obraz půlstoletí našeho divadla.
Šťastný začátek byl učiněn souborem Vodákových referátů a statí o Eduardu Vojanovi,
jež uspořádal a k tisku připravil dr. Josef Träger (Jindřich Vodák: Eduard Vojan, vydal
v září Melantrich v Praze). Jako vstup ke knize byly Šťastně položeny dvě Vodákovy
stati o poměru mezi hercem a kritikem, ukazujícím pěkně, že i kritik je člověk s nervy
a že slouží stejně jako herec; na Vojanovi pak ukazuje, jak veliký herec se stává kritikovi
měřítkem a vzorem pro herce ostatní. Střed knížky tvoří soubor Vodákových posudků,
pokud se týkají postav, vytvořených Vojanem. Vycítíme tu jemně onen okamžik, kdy se
Vodák setká s velikým hercem osobně: od té chvíle ještě více k němu přilne, ještě více
mu rozumí, ještě horlivěji za něho bojuje. Jsou tu referáty mistrovské, na nichž si ověřujete divadelní bystrozrak Vodákův a v nichž jeho jindy až nepříjemně profesorská duše se
dovede rozplývat radostí téměř extatickou (jeden za jiné: posudek o Vojanovu Vičarovi
v Mahenově hře »Nebe, peklo, ráj«). Kolem referátů jsou seskupeny stati příležitostné,
nekrology, výroční vzpomínky, řeč k odhalení pamětní desky, v nichž můžeme spatřovat
skizzy k vojanovské monografii a nad nimiž litujeme, že Vodák tuto monografii nenapsal.
Kdo Vojana viděl hrát a kdo si nyní četbou Vodákových referátů a portrétních skizz oživuje jeho postavu, je rozlítostněn dvojnásob: to byla Vodákova povinnost!
Ke knize připojený soupis Vojanových rolí není úplný a zdá se, že také ne soubor
Vodákových referátů. Než i tak přichází knížka vhod, obohacena sporými fotografiemi
Vojanovými civilními i hereckými (od jisté doby se Vojan nedával fotografovat a ani
jeho hlas není zachycen na gramofonové desce). Za dva roky bude tomu čtvrt století, co
Vojan zemřel. Nechť je toto vodákovské torso o Vojanovi podnětem k velké publikaci
o tomto našem jedinečném herci, jež by shrnula významné posudky o celém jeho divadelním díle a shromáždila materiál vzpomínkový a vysledovala pokud možná podrobně
jeho životní i hereckou dráhu. Monografii Vojanovu, výstižnou a vzornou, již mít nebudeme. Nechť máme alespoň bohatý kaleidoskop záběrů, poznámek a skizz, z nichž
fantasie čtenářova si složí obraz hereckého genia.

Jan Key

Rozhlasový reportér o tunelářích
Pozorní rozhlasoví posluchači nemusí litovat, že sedí před rozhlasovým přijímačem
a nikoliv před televisním aparátem, který by slovo oživil obrazem. Ve slově, promluveném
do mikrofonu, je obraz prostředí a především vnitřní obraz člověka, toho, který do mikrofonu mluví. Neboť rozhlas nemiluje přetvářky, falše a nepravdy, pýchy a chlouby. Kdykoliv se taková špatná slova dostanou do mikrofonu - pozorný posluchač odvrací se od
nich, jsou nahá, nehezká a zůstávají přetvářkou, falší, nepravdou atd., byť se člověk před
mikrofonem jakkoli namáhal jimi zastřít svou lež. Proto rádi sledujeme rozhlasové reportáže - že v nich opravdu mluví lidé práce, lidé všech vrstev, všech povah a charakterů,
všech zaměstnání. A třebaže se ti lidé častokráte přeřekávají, stoj-li před mikrofonem,
a jsou rozpačití, chtějí-li mluvit tak, jak denně mezi sebou mluví, řeknou nám mnoho.
Rozhlasové reportáže jsou zajímavou a cennou částí rozhlasového pořadu: jimi poznáváme člověka, z útržků rozhovorů s lidmi všech vrstev se vzájemně sbližujeme. A rozhlasový reportér je nám průvodcem, jenž v rozhovorech a střízlivých popisech otvírá nám
cestu k bližnímu a k jeho dílu.
Být rozhlasovým reportérem - kolik tu příležitostí a svodů stát se i spisovatelem.
Život proudí před jeho očima a život mu denně vypráví nejpodivuhodnější příhody slovy
lidí, s nimiž se setkává. Statisíce rozhlasových posluchačů zná hlas Alfreda

Technika.
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Již

před rokem neodolal pokušení pera - zachytit alespoň částečku toho proudného života
z cest s mikrofonem v ruce. Vydal knížku reportáží o lidech pracujících v podzemí Prahy.
»Muži pod Prahou« jsou z nejzajímavějších knížek poslední doby: je to dokonalá reportáž, jakou mohl napsat jedině reportér rozhlasový, který z denní zkušenosti zná hloubku
slova. Jeho psané reportáže o mužích pod Prahou jsou jakoby záběry filmové kamery:
tu celek, tu detail a zase polocelek a jinde trochu fakt a zase nade vším jsou nejpodivuhodnější záznamy rozhovorů s lidmi, jež nezapřou, že je na papír zachytil rozhlasový reportér.
A nyní se za knihkupeckými pulty objevila nová práce Alfreda Technika: »Barabové«.
J e to dialogické vyprávění jen o lidech, kteří budují tunely. O práci, kterou jsme nikdy
nepoznali. A vyprávění, které z tvrdé práce nedělá žádné pompy, žádnou slávu a hrdinství.
Dělat nej těžší práci, to ještě není hrdinství. Hrdinstvím je postoj lidí k té tvrdé, mozolné
a lopotné práci. Barabové jsou muži. A pořádní chlapi. Alfred Technik je chce vidět tak,
jak oni sami sebe vidí: bez pathosu. Celá knížka Technikova o těch, kteří provrtávají
tunely a jimž tato práce se stala životem, není vyprávěním autora. Tak se to čtenáři alespoň
zdá a jistě ne klamně. Mluví z ní Bednář, Hlávka, Vojta Kryl a ing. Toul a starý Balatka
a jiní. Oni, barabové, povídají o sobě, ale nikdy ne proto, aby se kochali svou odvahou,
svou chlapskou prací. Nepřístupní a zamazaní obracejí karty svého života, stávají se sdílnými mezi sebou v hospodě, sem tam při práci odhalí částečku svého minulého života,
který není vždy tak špatný, jak černě je, baraby, vidí ostatní lidé.
Rozhlasový reportér Alfred Technik ví, jak dokumentárně zachytit život a práci, sta-'
rošti a soudržnost barabů, lidí ze všech končin světa. Popisuje prostředí, ale spíše jen
načrtne a dá slovo některému z barabů, aby řekl lépe a »neosobně«, než by snad mohl říci
svým slovem. Vyprávějí barabové o sobe a o jiných, z jejich rozhovorů, narážek a starostí
autor tvoří epos dobrých lidí práce. Technikova kniha není románem, je spíše skladbou
románových námětů, neboť v ní je ukryto na desítky příběhů, jež samy mohou básníku
dát podnět k vlastním románovým dílům. Ale také není reportáží jako kniha »Muži pod
Prahou«. U prvé práce Technikovy jsme se obdivovali ostré stručnosti a jistému, konkrétnímu pohledu reportérova oka a jeho výstižným záznamům rozhovorů s lidmi, kteří ve dne
v noci bdí nad kanalisací velkoměsta. V nové práci není již tak čistých dialogů, mnohde
je znát na nich umělost, celá stavba leckde nás vytrhuje z prožívání života a práce barabů.
J e v ní patrná umělá konstrukce jednotlivých dějů a někdy již opotřebovaná vypravěčská
technika, jako je na př. v deníku ing. Toulá.
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