L. Macešková
STÍNU ŽIVÉMU JSA PODOBEN
Já, stínu živému jsa podoben,
jsem plouhal po ulicích jako prázdné šaty,
cestou, zaměřenou v cizích stopách jen,
stín bez váhy a bez hlasu.
Přede mnou prázdna myšlenek, jež dosud nepočaty,
šlo tělo mlhavé, u jehož počínal jsem paty,
městem, mně tak příšerným, jak orloj bez času.
A přece čas můj kdesi byl a čas už vrchovatý.
Proud lidí, valících se proti mně,
a druhý, strhující nenaplněného,
hnětli neutuhlou vůli vnitř i vně,
jež chtěla tvárnit se a žít.
Vzrušený zmítáním a třením dobrého i zlého
jsem hořel jenom pro oheň a zbavuje se všeho,
v domnění, že svítím všem a jsem, jsem přestal být.
Až do horkého popela když zavanul dech Jeho Pak pouhý závoj vzdul se bolestí
do výše jako prapor, zbylý po slavnosti,
jako zbývá touha vprostřed neštěstí.
Jen závoj - Bože, kde jsem já?
Spad padající list - má tichá otázka - a dosti opadal jsem jako strom do ticha nevinnosti.
Potom ruka neznámá mi branku do tmy odemkla.
A od té chvíle šel jsem sám a sám a bez radosti.
Však On šel se mnou po všech samotách
a dýchal do mých jisker, zbylých pod popelem,
nedosažitelný, kamkoliv jsem sáh.
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Kde jsi? tam ve tmě - jsi to Ty?
Má vášni poslední a hrozná, s divokostí šelem
trhající slabý závoj, nazvaný mým tělem,
jsi to Ty? - Jen ozvěny: - to ty? - ty? - jsi to ty? Prch jsem jako zbabělec před strašným nepřítelem.
Až zvyk jsem na ticho a na tu tmu
(jak dřevo na ohni, jenž nesvítí, jen žhaví
na hranici podivné) jsem řekl Mu:
Ó, odhrň tmu, ať uvidím!
I kdybych umřít měl, chci poznat obličej Tvůj pravý!
(neb slýchával jsem o ráji těch, kteří Boha slaví).
Najdi sebe sama - promluvil - mne najdeš s ním.
Pak ještě více nežli dřív byl mlčenliv a tmavý.
Což nejsem já to, jehož jsem znal dřív?
Kde jsem já tedy, Bože, kde se skrýváš se mnou?
Takto rozdvojený mohu býti živ?
Až bolestí jsem zaplakal.
Kdo milosrdný ukázal mi cestu přetajemnou
tichem k středu bytosti, jež byla dosud temnou?
Budiž požehnána cesta, které jsem se bál:
v svých nejvnitřnějších hlubinách jsem našel
moudrost jemnou.
Tak pochopil jsem vposled Boží sen,
jímž k svému obrazu nás všechny namaloval
a jak bloudíme, vycházejíce ven
Jej hledat po vší prostoře.
Tu pochopil jsem, proč mé nitro láskou propaloval,
že oheň ukrytý žhnul tam, kde Bůh můj se mi schoval,
nedbaje své samoty, mne učil pokoře
a dokud já jej nenajdu, ten oheň opatroval.

Já k tichu duše své se naklonil
a umřel vědomí. I odsula se příčka,
skrývající Boha světu, v němž jsem žil,
a slét jsem v mír, co dech.
Teď stékám v Jeho vodstvo jako malá říčka,
nový den mi odhrnuje zacloněná víčka,
mysl blažená a lehká, jako na křídlech,
On vane měkce do mé duše jako do peříčka.

V E L I K O N O Č N Í PASTORALE
Chvíle míru jako bílé ovečky se pasou,
měkká rouna splétajíce v píseň jednohlasou,
jako jasní beránkové po nebesích plují,
jako tiché obláčky mi v srdci vystupují
chvíle míru, požehnané věčností a krásou.
Balvan vin je odvalen a v zahradě se jasní,
kolem stromů poletují andělové krásní.
Vstal( jest této chvíle velký jásot k boží chvále,
slunce bije o nebesa v slavném pastorale,
vzhůru srdce, vzhůru srdce, otvírej a žasni.
Kalich štěstí dolévám a nikdy nedoleji,
trvej chvíle blažená, prchej pomaleji chvíle míru, ovečky mé, jako oblak plynou,
dobrý pastýř usmívá se v slunci nad krajinou
a hod boží jasně hoří tichým Agnus dei.
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Svatoslava Šulcová
VÝČITKA
Miláčku, jednou bude Ti to líto,
žes opustil mne, že mne nemáš rád,
až tisíc vrásek ve tvář bude vryto
a bude pozdě myslit na návrat
a bude pozdě navrátit se zpátky
a nebude se dostávati slov,
až ve Tvém sadě vzkvetou listopadky,
jež určeny jsou k svícím na hřbitov.
Až na hřbitově zhoustne šedá mlha
a poplouží se kolem bílých zdí
a z šera kmitnou svíce, jedna, druhá,
jak hlídaly by hrobů tajemství,
až uvidíš tam mrtvou holubici,
již vytvořil tam sochař z kamene,
co upomínku na ty věčně spící
a na dny štěstí, dávno ztracené,
miláčku, tenkrát vzpomeneš si na mne,
jak motýl na květ, který opustil,
a ruka vzpomínku tu v prstech zamne,
by zavoněla dávným kouzlem chvil.

DOLOROSO
Z těch tónů divný strach se na povrchu ssedal
jak dávná výčitka snad nespáchaných vin
a tiché bolesti, vše, co nám život nedal,
teď z temných zákoutí vyběhly z pavučin.

Vím, bolest musí být, tak jako jsou tu stíny,
když slunce večerní do ruda taví zem,
však proto opředli jsme kolem pavučiny,
by skryty zůstaly před řádným úklidem.
Vím, tichá bolesti, která jsi přebolela,
neb stokrát obmyta jsi byla slzami,
že vždy jsi semena již pro úrodu sela,
že tebou do srdce mír těžký padá mi;
a přec si myslívám, však vím, že pošetile,
- ó, proč vás jitřím zas, má přání zbytečná!
že stíny bolestí by měly býti bílé,
že přímo stůněme na trochu slunečná!

Antonín Bradáč
ZHAR
v

/
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Opsal jsem si 2 jeho rukopisu tato slova:
»Ukrutné klávesy, na něž sahaly prsty 2 plamenů! Vtínaly jste se do
nepokoje mých nocí jako ohnivý šíp a já se vás marně snažil umlčet. A nebylo možno se smířit s životem. Stále proti naději a štěstí. Vážil jsem toto
2atížení hluboko v sobě i na povrchu příběhů a věcí kolem sebe a p02nal
jsem, že moje srdce není tím nejmohutnějším mostem, jak jsem se kdysi
domníval.
Melancholie a nepokoj mne opájely více než radost a klid. Byly mně
bližší. Já se pak vrhl do svého neklidu a do své bolesti - - snad 2 lítosti nad
vším, co je nedosažitelného v míru a pohodě.
A do toho 2apadl můj případ kněžský. Kladl jsem si vysoké cíle v dobývání duší, toužil jsem po míru a hledal jsem jej; ne mír spokojeného
života, nýbrž mír plodné práce. Když jsem tak přechá2el v nočním tichu
svého pokoje (tenkrát ještě 2dráv), příliš jsem si věřil a přeceňoval se.
Neuvážil jsem, že práce, kterou si ukládám, je nad mé síly. Teprve p02ději
jsem si uvědomil ono nebe2pečné vnitřní napětí, jež mému tělu kladlo
úkol přesahující všechny schopnosti. To už jsem nebyl 2dráv a p02byl
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jsem vlády nad sebou. Tehdy se nejvíce ozývalo svědomí. Úzkost z nedobře
vyplněného života, lítost, že jsem se vzdálil tomu, co mi mělo náležet.
Jak nesmírnou sílu měl ten vnitřní nepokoj, který tak mocně rozvířil
půdu mého života! Což jsem se nesnažil vyrovnat ztracenou rovnováhu,
utlumit každý záchvěv úzkosti, která mne ochromovala? Marně. Zasáhlo
mne to až do hlubin, tam, kam jsem už nedovedl proniknout.
Dále jsem pokračoval v kněžských úkonech, jejichž zpětné reflexy mne
mučily náboženským strachem. Byla to chorobná citlivost svědomí, bezmocný vnitřní tlak, bolest z marnosti mé pozemské existence.
Noci, složené ze hřbitovní vůně pinií, cypřišů a jalovců, hodiny, v nichž
-jsem se bál, že uvidím ještě víc z toho, co se tak děsivě odhalovalo mému
duševnímu zraku, bezejmenné hodiny, jakou melancholii jste dávaly mému
žití! Marně jsem hledal nové a nové cesty k světlu, můj vnitřní osud byl
někdy tak temný! Nakonec moje rekviální kázání, do něhož přišel ten
strašlivý žhář...«
*

Připravoval se na toto kázání dlouho a velmi pečlivě. Když vystupoval
na kazatelnu, ovládaly ho úplně extatické představy hrozného dogmatu,
o němž měl mluvit. Tak se vžil do těchto myšlenek, tak se dal jimi proniknout.
Soumračný večer před Dušičkami vstupoval poznenáhlu do hřbitovního kostela, přeplněného věřícími. Stín za stínem, 'vlna tmy za vlnou.
Dobrý předpoklad, aby mluvil co nejnadšeněji. K tomu nemálo přispíval
jeho melodický, kovově znějící hlas, jemuž nebylo možno odolat.
Věděl o tom, nepřekvapila ho proto ani tentokrát pozornost upřená
k němu. Začal o posledních věcech člověka a přešel na thema sekvence
»Dies irae«.
Slova jeho nesla se pod polotemnými klenbami jako plápolavý oheň,
omračovala a drtila jako blesk. Zapaloval takřka před očima lidí strašlivou výheň zatracení, plamenný žár pekelných pásů, kde v ohni a síře pukají těla proklatců. Kázal o posledním soudu, o nejspravedlivějším účtování, o té podívané, která nebude jednou nikomu odepřena.
Večer s ním nebylo řeči. Neměl chuti do tarokové partie a na zlost
faráři odešel ihned po večeři. Na pracovním stolku přehlédl lhostejně
názvy knih dosud nerozřezaných a nezajímal se už o autora. Tak si zvykl
poslední dobou vyhýbati se cizím myšlenkám, že ani knihu nevzal do ruky,
aby z ní přečetl jedinou stránku. Od koho z lidí mohl ještě něco očekávat ?
Stále jen rozdával, rozdával plnýma rukama a ty se mu najednou zdály
strašně prázdné.
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Jiří

Šindler:

BÁSNÍK

Usedl na židli podivně rozladěn. Zdálo se mu, že je uzavřen v kaplánce
jako zapomenutývězeń0v žaláři.
Ještě jednou přehlédl pracovní stolek, podíval se na skříň, knihovnu,
zrcadlo, postel, okna - věci jindy důvěrně a každodenní, ale dnes tak cizí,
ztrácející se v dálkách až nesrozumitelných. Poznamenán úzkostí, strachem
i nadějí pociťoval zpětný odraz svého kázání ve vlastním nitru a zdálo
se mu, že je pohlcován nocí jako bezednou propastí.
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Déšť vytrvale bubnoval na okno, první listopadový déšť. Za okny
houstla noc, černá záclona, zahalující rozesmátý hřích, přesycené veselí,
oplakávané květy a jara, uspanou i proklínanou bídu života. Ani jedna
hvězda nevrhla světlo do jeho okna a do studeného vesmíru. Pohlédl na
ulici, nic nemělo tvář, všude jen tma.
Vzpomněl si na světce, který byl odhodlán zahrát si v posledních chvílích světa kulečník, a vyšel na ulici. Chtěl se vysvobodit z úzkosti, která
ho zase sevřela, z křečovitého pocitu úsilí, které ho zdolávalo.
Za nocí bývá život opilý a zní namnoze chlípnou písní. Ožívají restauranty, dancingy, salony rozkvetlé bílým světlem a koncentruje se v nich
život překypující bohatstvím. Ale cosi se sráží i v plísni a temnotách, je to
jak ssedlina zkažené krve. Život? Či jenom volání po milosrdenství a spravedlnosti? Běda nám, jestli nerozeznáme. Běda nám, běda!
- Dříve než zemru vysílením a slabostí, musím najiti ono krystalisační
jádro bídy všech, těch, které potkávám i nepotkávám, kteří mne míjejí
i kteří mi jdou vstříc, kteří mně žehnají i spílají, všech, jejichž viditelná
i neviditelná přítomnost mě bolestně proniká se všech stran. Půjdu ke
dveřím kostelů, vstoupím do krčem, do kočovných vozů, nevyhnu se věznicím, žebráckým útulkům a nevěstkám, všude vkročím a všude budu prosit
pro milosrdenství boží, všude budu volat po bezpečné cestě k duši, budit
pochopení jediných pravd. Všechny bych chtěl dnes najít, šťastné i nešťastné, žalující i smějící se, všechny obdarovat, všem přinést útěchu a mír.
Chtěl bych se odvážit toho, nač se snad tisíce neodváží ani pomyslit. A milovat je všechny. Milovat je láskou, jež se neptá, jež neváží, nepočítá, nezávidí, nechlubí se, láskou, která není ctižádostivá, která nemyslí o zlém
a neraduje se z nepravosti, nýbrž s pravdou, tou láskou, která nehledá
svého prospěchu, která všechno snáší, všemu věří, všeho se naděje, všechno
přetrpívá.
A tenkrát by možná byl nalezen tajemný klíč.
Poznat bídu a utrpení v jejich krystalisačním jádru, kdesi nejhlouběji,
v jejich prvních příčinách, a zkoumat cizí bolest na vahách vlastního
srdce Poslouchal oddechování noci, ten znervosňující dech, jímž jako by se
trhaně zachvíval neviditelný sval, veškerá bolest země.
Slyší někdo a přijde? Ano, musí přijít - - - a snad už přichází. Mozek
mu svítil v lebce nejfantastičtějšími představami o bídě a zoufalství. Nějaký hořlavý sen ho hnal za město. Šel unaven, snaže se chvílemi nemyslit
na nic a ztráceje se v prostoru bez světla, vnímal tlukot svého srdce jako
údery čekajícího osudu.
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Potkal několik lidí, kteří od sebe nebyli tak vzdáleni, aby je noc neslila
v jediný vlekoucí se stín. Jeden z nich odplivl, jeden zakašlal, jiný se bláznivě zasmál.
Vítr mlátil na hřbitově utrženým prknem márnice. Od hřbitova se
táhla k hraběcí kryptě křížová cesta, vyšlapaná jako některý život.
-Kdybych zde za této noci ještě jednou potkal člověka a zblízka mu
pohleděl v tvář, zděsil bych se jeho obličeje jako skvrny malomocenství. Všechno se mu zdálo na člověku hnilobné a je asi opravdu hnilobné,
protože přináleží tomu, co se na nás jednou obrátí v popel a prach.
Zastavil se a trčel ve tmě jak orvaný topol.
Co zde vlastně chce? Proč sem jde, koho zde ještě vyhledává? Či je už
ze všeho pomatený?
Jen málo kroků od něho je život. Zahni na kteroukoliv stranu, vstup
pod první střechu a uvidíš, jaký je. Snad poznáš, že ses mýlil, že není takový, jaký vyrůstá v tvých palčivých vidinách. Zatím se zde ztrácíš a propadáš v mokré tmě, zapaluješ padesátou cigaretu, jejíž ohnivý hrot ti může
přivolat neštěstí.
Opravdu si nedovedl vysvětlit, proč zapadl právě sem. Zeď hřbitova
nad silnicí vedla jej až k svému konci, kde se zastavila na své pouti, měníc
se v neviditelnou hráz, jako se živý jednou zastaví a změní v stín.
Nějaká postava se náhle vynořila ze tmy a stanula těsně před ním.
Hořící cigareta jen nepatrně odkryla obrysy člověka.
»Věděl jsem, pane, že přijdete. Čekám tu na vás od páté hodiny. Mluvil jste dnes zatraceně o tom pekelném ohni, jenže na mě se nechodí se
strašáky. Jestli jste chytil všechny, mě nikdy ne. - Ale napřed mi dejte
cigaretu.«
Vytáhl pouzdro a položil cigaretu na nataženou dlaň. Ještě mu připálil.
»Nechci vás dlouho zdržovat. Stačí, že vás vidím na téhle křižovatce,
že jsme se zde vůbec potkali. Osud je určen. - A teď ten zatracený oheň.
Víte, pro mě je to jen strašák, ale mohla by na to být sakramentská podívaná. Viděl byste ještě za živa. Hrome, ten oheň! Víte, kdybyste mluvil
o syrovosti a zimě, to ano, to dobře znám. Cítím mráz až na jazyku, mrznou
mi slova i smích, vy to na mně nepozorujete ? Zima mi trhá celé tělo, leze
mi až do prázdných vnitřností. Ale přijdu se ještě této noci pod vaše okno
ohřát. Vraťte se domů a přikryjte snem tu ohnivou podívanou, o které jste
dnes mluvil - ne nadarmo. Přikryjte ji snem, já vás z něho probudím.«
Nevěřil. Myslil, že se v té chvíli stal sochařem nějakého mámení, chorobné fantasie. A než se vzpamatoval, stál ve tmě strašně sám. Po chlapíku ani památky.
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Marné ho ještě hledal, marně zde chodil, marně ho čekal. Odplížily
se šouravé kroky člověka, který za sebou vlekl tajemství jeho budoucího
osudu jako temný stín.
Snad se mu zjeví ve snu, spatří nataženou dlaň, uslyší cvaknutí vlčích
Čelistí.
»Čert ho vezmi, chlapa! Stojí za to, aby si s ním člověk dělal zbytečné
starosti?«
Zrychlil krok, aby byl co nejdříve pryč z těchto míst. Cesta vedla náměstím a potom předměstskou čtvrtí, kde je zastrčená hospoda. Tam život
roste z teplé krve bujně a prudce jak bodláčí a kopřivy z roztlučených cihel
a zřícenin zpustošeného obydlí. Znějí potácivé hlasy opilců, rány na stolní
desku, gramofon' sentimentálně naříká »...ten, kdo tě v životě jednou
zradí...«
Zapaloval další cigaretu a pustil se nejkratší cestou k faře. Kdyby
býval promarnil roky bohosloví, kdyby nyní nebral svou věc vážně, vyvábil
by erota z hlubin minulosti, aby rozvíjel dávno ukončenou pohádku nějaké
studentské lásky. Naučil se však dávno odříkání, byl k sobě tvrdý a kněžská svoboda a nezávislost na nikom byly mu nade všechno. Nenáviděl
snění v rozplizlém erotismu a z duše opovrhoval všemi, kdo tonuli v těchto
nasládlých hladinách, vynořujíce se z nich jako nejpříšernější karikatury
svého stavu, jež si pouze navykly přistupovat k oltáři, sedat do zpovědnic,
zpovídat, kázat a křtít, lhostejně rozdávat v tajemství.
Život je ve svých nejkritičtějších okamžicích vždy vykupován heroickou
ctností, těmi, kdož se odváží věcí závratných. A je třeba silných a čistých
rukou, aby nasadily páku a pohnuly základy světa.
Vstoupil do kaplánky a začal se modlit kompletář.
Te lucis ante terminum,
Kerum Creator, póscimus,
než chvíle světla ustane; zase leží nad městem noc, noc temná, noc bez
zásvitu, dál a dál rozkládá své spáry, tolik je cítit její syrový dech.
Ut pro tua cleméntia
Sis praesul et custodia.
Tvoje milosrdenství je nekonečně větší než nás nerozum a naše zloba. A to
nám dodává odvahy, abychom Tě hledali ve své opuštěné zoufalosti, abychom Tě volali z hlubin utrpení a bídy. Nejsi jen naším vládcem, nejsi
Bohem hněvivým a přísným, jsi naším pečujícím a laskavým otcem, pohleď
na nás, kteří se zmítáme a svíjíme bolestí někdy příliš drásavou.
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Procul recédant sómnia,
Et nóctium phantásmata;
bezesné noci, marně přivolávaný spánek, nevyslovitelná muka, bolesti
hlavy i srdce, halucinace, jez trýzní až k šílenství. Všechno to znám, všeho
jsem okusil.
Hosiémque nostrum cómprime.
Ne polluántur corpora.
Přišel jsi, abys vypudil satana ze země, jako Tvůj otec ho vypudil z luhů
nebeských. A odvěký nepřítel Tě přepadl na poušti lačného a zemdleného. Ale Tys přemohl nepřítele a hmotu. Přemohl-lis ďábla v sobě, pomoz
nám přemáhati ho mezi námi.
Domodlil se a zapadl do peřin jako na smrt znavený zbloudilý zapadá
za noci na zimních cestách do vysoké sněhové závěje.
Probudil ho ostrý křik, který tam někde pod oknem tříštil noční ticho.
Do očí mu bila rudá záplava, celá kaplánka jí byla zalita. Za oknem vyletovaly jiskry a vysoko šlehaly plameny. Podíval se na hodinky, bylo ke druhé hodině s půlnoci. Naklonil se z okna. Na všech stranách vyskakovaly do
tmy ohnivé jazyky, hasičský-signál rozřezával propasti noci, na věži zaduněly zvony. Vřel roj lidských postav a rostl na všechny strany kolem hořícího domu. Syrová listopadová noc se chvěla ohněm, křikem, dupotem
chvátajících nohou. Kdosi se podíval do jeho okna a udeřil ho pohledem
do očí. Čekal, že na něho ukáže prstem a přivede četníky. Celá věc je
v souvislosti s jeho kázáním, s jeho setkáním jen málo hodin vzdáleným.
Kdyby se v této chvíli otevřely dveře a přišli ho sem zatknout, nic by se
nedivil. Odjakživa byl už takový. Přičítal si viny bez důvodu, z nejnicotnější příčiny. Jako gymnasista odhodil někde na silnici zbytek cigarety
a brzy nato vypukl v okolí požár. Až do sebezničení jej tenkrát trápily
výčitky žháře. Potom se všechno vysvětlilo, pravý žhář byl usvědčen. Do
té chvíle neměl klidu.
Ale dnes je věc jiná. Stojí na břehu tmy, vidí, jak se v jejích vlnách
zažíhají ohně krutého jitra.
»Osud je určen,« tak nějak to řekl ten chlap. Přivolal ho, ba přitáhl
jej, jako měděný drát přitáhne blesk.
V temných chvílích života se mu nabízí žhář. Děje se tak proto, že se
tak podle neodvolatelného zákona musí stát?
Tato noc polyká oheň, rve křik od lidských úst a hází jej s jiskrami do
jeho oken - koruna jeho dnešního dne, žeň jeho díla.
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Chtivá ústa plamenů dusila jej hořlavým dechem. Najednou se mu
zdálo, že něco šramotí na schodech, vedoucích k jeho dveřím. Ale to jen
hlomozily lidské hlasy, bučení vyváděného dobytka, kroky na kamení a
v blátě, praskot eternitové krytiny. Ohnivá noc, noc krve, magický obraz,
zmocňující se všech smyslů, otevřená hrdla a otevřené oči, rdousící sebeobvinění, smrtelná únava.
*

Hned druhého dne vstoupil do místnosti soudu a sám se tam obžaloval.
Vylíčil podrobně svůj případ od dušičkového kázání v hřbitovním kostele
až po vypuknutí požáru. Mluvil o nočním setkání s neznámým člověkem,
o jehož žhářství byl pevně přesvědčen.
Vyslechli se zájmem přesný popis tohoto setkání neobyčejně zajímavého, ale jeho sebeobvinění se málem vysmáli. Odcházel neuspokojen a byl
si jist, že sem bude co nejdříve volán k svědectví. Zatím jej možná považují
za blázna.
»Uvidíme.«
Sestupoval po mramorovém schodišti soudní budovy a brodil se potom
dlouho po náměstí syrovým deštěm. Nakonec mu připadalo všechno malicherným a směšným, uklidnil se a sám sebe ironisoval.
Potom jen čekal. Po celé noci čekal. Pátrání po žháři nemělo výsledku,
jeho případ nic neobjasnil a zůstal utajen.
Nastalo několik dní klidu, v nichž se mohl věnovat své práci a kněžským povinnostem. Škola, vedení charity, příprava na kázání a kostel zaujaly jeho mysl, zapadaly do stop celého příběhu s ohněm a vyrovnávaly
všechny obavy. Za nocí ovšem nemohl na žháře zapomenout. V hodinách
nespavosti se zaměstnával posloucháním lidských kroků. Kdykoliv se mu
zdály podezřelé, otevřel okno a díval se do tmy. Někdy viděl stín, zvolna
se dole plížící, někdy se mu zdálo, že kdosi pod oknem obchází, čeká
a číhá —
Jednou se odhodlal, že vykročil do tmy, která jej úplně pohltila. A nikoho nepotkal.
Až jedné noci se žhář přihlásil znova. Někde na blízku fary vyletěl ze
střechy červený kohout. Škoda tímto požárem způsobená byla veliká, tři
stavení se obrátila v popel. To už ho zlomilo k nepoznání. Byl volán
k soudnímu vyšetřování a začínalo se o jeho případu hovořit veřejně. V těch
dnech byl na vlastní žádost přeložen. Odjížděl z města rád a s nadějí, že
ujde svému osudu.
Jak se přepočítal! Neznámý společník ho neopustil. Šel za ním na nové
působiště, šel za ním jako jeho stín, jemuž není možno uniknout a jejž
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nelze zabít ani zradit. V městě, kde nyní žil, vyhořely za tu krátkou dobu
tři domy, všechny v okolí fary. Již se nikde a nikomu nesvěřil o svém vztahu
k záhadnému žháři, zůstal sám se svou nedávnou minulostí, se svým tajemstvím. A byl ještě víc nešťastný. Nepobyl si ostatně v městě déle než půl
roku. To stačilo, aby několikrát spatřil okno zalité krví, prokleté okno, za
jehož zardělou skleněnou deskou do ruda kvetla noc a příšerně se míhaly
černé postavy.
Tak si zařídil život! Rozněcoval duše, a zatím zapálil svými slovy
srdce žháře a nyní sám hoří v bolesti, čekání a výčitkách. Ráno zvedá přetěžký kalich tajemné oběti, ve dne ho zdolává práce, večer zemdlívá vždy
stejnou předtuchou, noc ho rdousí tichem a chtivým objetím.
Dívá se na svět sklem červené žárovky. A na minulost. Na všechno,
co viděl a slyšel a řekl, na všechno, co nemohl a opomenul a nevěděl a
nemohl, na všechno, co žil - v sobě i v jiných životech.
Kde jsou ti, kteří se k němu připoutali? Kde jsou ti, které k sobě připoutal ? Naslouchá vlastnímu hlasu v tichu žaláře. Nikdo mu neodpovídá.
Kde všichni zemřeli? Vyjde ven, a koho potká? Stín, přelud, kráčející
květinu, zvíře, člověka, Boha ? Na koho narazí ? Kdo se mu ozve ?
Uvědomoval si stále jasněji, že jeho společník vyniká velikou ctností,
kterou poznal u tak mála lidí. Je věrný, vytrvalý v nejvěrnější věrnosti,
jistě stále někde nablízku bloudí, čeká a číhá, jistě přijde, a snad už přichází, ohlásí se ohněm, vytrhne tě z těžké a bolestné únavy.
Noc je spojovala dráty nedělitelného osudu, jednoho života, stmelovala
je, je oba, slévala jejich hodiny, ty horké krůpěje krve, ten plápolavý žár,
spínala je jedním poutem, jež se jevilo věčným, je, nerozlučitelnou dvojici,
je, nerozbornou jednotu.
Nespílám tobě, žháři, tajemný osude mé přicházející hodiny, ani už
nechci se tě zbavit, vysvobodit se z té temné jednoty, jež spojuje mou duši
s tvou duší, mé srdce s tvým srdcem, ty žháři mých plížících se hodin, když
žíznivá ústa tmy drásají ret a dusí těžkými polibky. Do smrti nezapomenu
na tvou věrnost a na tvé smaragdové hadí oko, propalující moje okna, ty
žháři mých muk a mého svědomí, ach, moci tak tiše jako ty přicházet
a zapalovat vše, co jsem doposud nemohl, opomenul, neuměl a nemohl,
tak tiše jako ty přicházet ze slepé a těžké tmy, přicházet jak hvězda kráčející
vesmírem, jak anděl smrti nad lůžko, jako sen do spánku, jako ty, žháři,
probudit člověka a dáti nebi krev a v sobě nezemřít - - - vábil jsem tě do
všech měst a do všech pokojů, pod všechna okna, kde jsi obcházel, číhal
a vyčkával za krutých nocí mého čekání - - míti tvé ruce a plameny sáhnouti
do duší, tvoje smaragdové hadí oči, propalující okna i dlaň - - do smrti na
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ně nezapomenu - - ty žháři tavící tmu, tmu, z níž není úniku, tmu kolem
dokola, tmu až do smrti, tmu slepou a hlubokou, bez očí, bez tváře, bez
tvaru, bez barev, bez písně, bez slova—padal jsi na mé lůžko a rdousil
mne, skláněl jsem v závrati hlavu, až do smrti budu cítit tvé plamenné
prsty, tvůj plápolavý dech, vidět tvou ožehlou tvář, pociťovat v hlubinách
duše osudovost noci, přerušené probuzením tak ukrutným.
Žháři, tajemný jak bodavé uštknutí hlasem svědomí, moci jako ty tiše
přicházet a zapalovat vše, co já jsem nemohl, opomenul, neuměl a nemohl —
Všechno pokračovalo na nervové klinice a v sanatoriu. I tam ho našel
a šel za ním, aby provozoval své zhoubné řemeslo. Věrný učeň mistra.
Tenkrát neviděl ohnivá znamení, ale cítil blízkou přítomnost neviditelné
ruky, do tmy rozevřených očí, slyšel známé mu již přicházení a obcházení,
naslouchal přerušovanému rytmu kroků, přemáhaje při tom bolest ztrnulé
nohy a pronikavé bodání v hlavě.
Vrátil se domů naprosto ne zdráv, jako navždy zlomený člověk, vyřazený z duchovní správy a ze života. Přišel za bratrem do rodného města,
aby žil z pohrdání i soucitu, a tak trochu z milosrdenství a lásky.
To mu ze všeho zbylo. Zahrada před oknem, jehličnaté stromy, platany,
keře. Přelétající krajiny, na něž se skoro už ani nepamatoval a které nyní
pozoroval z okna, když se ráno na trávníku zaleskla rosa a když se v pozdních hodinách spouštěl večer —
Tenkrát jsem ho poznal. Za těch večerů, které se mi navždycky vryly
v paměť. Mohu-li a smím-li vzpomínat na něco velikého a ušlechtilého
z vlastního života, jsou to jen ony chvíle, v nichž po mně toužil, ve kterých
mne očekával, i když já nepřicházel. Snad jsem si teprve teď uvědomil,
že mně byl přece někdo někdy docela a dokonale oddán, že jsem přece
někomu prospěl, třebas jen bezděčně a nevěda tenkrát o tom, já, jenž jsem
jinak žil život marný.
Nebylo u něho tajnosti, jíž by mně nesvěřil, řekl a sdělil mi víc než
kdokoliv jiný, bratr, milenka, sestra. Mluvil mi o osudné kletbě, která ho
stihla v podobě dotěrného a neodbytného žháře, vylíčil všechny podrobnosti svého i jeho příběhu, tajemný společník že přichází nadále do jeho
horečnatého spánku, rdousí ho, vyčítá mu, mámí jej a obviňuje. Řekl mi,
že musí odejít, ať už se s ním stane cokoliv, že se vzdálí navždy, že zmizí
co nejdřív, jinak by musil přinášet rodnému městu veliká neštěstí.
A svůj slib splnil, věrně a poctivě splnil.
Odešel, nikdo neví kam, ani se mnou se nerozloučil, a tak historie jeho
života i jeho odchodu zůstala znepokojující záhadou.
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Vždycky si vzpomenu, když jenom nakrátko přicházím domů a potkávám na ulici ve smutku oděnou starší paní.
/
Kde je asi její syn, zda ještě žije a jakým životem, je šťasten či nešťasten,
uŠel-Ii obávanému osudu, nebo jej věčně provází jeho žhář. A bloudí-li
ještě po této zemi, pak ho Bůh provázej.

Miloš Václav Dočekal
H O Ř Í C Í KEŘ
]anu Zahradníčkovi
Do časů dychtivých dávno už drmolím slova ta,
co do úst mých vešla branami duše i srdce
a branami rtů, jež znenáhla odemkla bolestí klíči,
vstoupila do tmy, jíž jako smolnice vzplála.
Ohněm tím bezuzdným raněny smysly mé
hledaly hlas, jenž dávno už předtím
z prázdna té tmy jak přízrak se zvedl
a podobu slov těch v duši mou ukryl.
Však hledaly marně. To dávno už předtím,
co v plamenných jazycích slova se skryla,
podoba ohně se před námi tyčí,
podoba Slova v hořícím keři.

Antonín Bartušek
K A Š N Ě NA V E L K É M R Y N K U
Jindy až příliš oddána
byla tvá ústa té řeči.
Jindy až příliš.
Však dávno již fontána
dopěla píseň a svědčí
teď do krajin Tritonových.
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V kanutí střídmém Vodnář snil
váhavý sen svůj kdysi.
Meteor padal, lásku zapálil.
Dívky zas myslely si
potají: Kéž by ženich!
Viděly tváře bez těla
v předvečer tajemných svátku.
Tu leckterá z nich se zachvěla
v líbezném ústění zmatku
do tužeb nevyřčených.
Podloubí tenkrát patřil hlas
kroku, jež nedozněly.
Tlapky vod, které slýchalas,
úprkem slastným však spěly
jednoho večera v báseň.

INTERMEZZO
Když tichý dech
tvůj tichne náhle ještě víc
a na ústech
máš malé, teskné pousmání neříkej nic,
ach, neprozraď mi ani
zachvěním rtu své skryté přání.
Tvá ňadra ještě spí
a probudit se zdráhá
má ruka jejich tajemství.
Jen holubice snů, má drahá,
tou křivkou boků kroužit znají.

Setrvat věčně v ráji
s oblohou čela tvého
tak tiše, jak jen svatí sní!
Ořové smyslů úlisní
však mlčky zmocní se ho
až není, není.
Jen snítky deště slyšíš na skle šít
si na rubáš a v osamění
nalehne na vše náhlý klid.

Božena Olbrichová
PŘED BOUŘÍ
Bloudění létavic šílené fujary
tří živlů rmutný boj tří světů marný pláč
noc zapřahá proklatce do káry
a spílá bouřným tmám, v nichž zaklet úpí spáč
El Greco to jsi ty El Greco šedé sny
El Greco jak tu spí
krása krás probuď ji
Krutý smalt vřelé tmy
To bludné sevření
Čarokruh neměnný
El Greco to jsme my...

Řád IX. 33.
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Jan M. Grossmann
INTEGRÁLNÝ REALISMUS
Nezdá se, že bychom byli už dnes oprávněni srovnávat současnou uměleckou tvorbu, aspoň ne tvorbu slovesnou, s renesancí, pro jistý druh intelektualismu, který jí je vrozen. Intelektualismus moderního básnictví je pro
toto srovnání na prvý pohled jednou velmi nejednotný, po druhé jednostranný a kusý. Zdá se ovšem, že už sama doba podmiňuje celkovou nezladěnost a přímo roztříštěnost umění vůbec, že se stále vybíjí v iniciativě
individuálních problémů a nemá dosud schopností vytvořit jednotnou a
jednotící ideovou thematiku.
V celku je možno říci, že intelektuální stránky umění, o kterém je
teď mluveno, neopouštějí příliš hranice romantické tvorby citové a intuicionistické, a opouštějí-li je, bývá to často reakce více chtěná než vnitřně
potřebovaná a cítěná. Nutnost není její patronkou. A stejně je tomu ve
střídání jednotlivých orientací. Jeden duchový směr umění probouzí
reakci ne proto, že by byla pociťována jeho nedostatečnost, nebo vnitřní
nepravdivost, ale už prostě samotným faktem své existence. I jistá konjunktura přispěla nemálo k této překotné výměně orientujících názorů, k tomuto
novotaření stůj co stůj. Jako by všude byla porušena rovnováha pocitu
sounáležitosti k celku, době a prostředí. Jeden směr vystřídává druhý, aniž
by měl čas uzrát a duchovně zakotvit, natož aby nějak hlouběji zasáhl
strukturu sociálně-kulturního života. Reakce za každou cenu se zdá být
heslem, a z toho důvodu reakce, která odporuje, aniž by často znala předmět svého odporu.
Tím se ovšem snadno stává, že dochází na táž místa, z kterých vyšla
a od nichž se odvracela a bludný kruh je tak uzavřen. Myslí se, ale příliš
povrchně. Je tu intelektualismus, ale příliš samoúčelný, ukvapený, překvapený prostředím, do něhož se dostal a neodpovědně experimentující.
Heroismus myšlení však nespočívá jen v myšlence samotné, ale v jejím
dotvoření a domyšlení do všech důsledků. Jinak není bytostně tvůrčím
činem, ale v sobě samotném se vybíjejícím rozumováním a rozumařením.
Valéry kdysi pravil, že básníkovi dávají bohové prvý verš zdarma, ale
ostatních musí úsilovně dobývat. Valéry sám je velký a zajímavý intelektualista i v poesii, básník-architektonik. A používaje jeho názoru, zdá
se mi, že tento těkající věk přenechává všechnu iniciativu bohům, a tak
se stává věkem mnoha krásných prvých veršů, ale mála básní. Nuže, je to
krásné koktání, ale přece jen koktání.
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II
Určité základní rysy romantismu jsou v naší poesii, myslím, nepopiratelné. Zároveň se však zdá, že některé typy romantické orientace umělecké
bylý dovedeny až do nejkrajnějších důsledků, přes které není možno jiti
dále.
Všimněme si Bergsonova intuicionismu. Bergson ostře odlišuje funkci
intelektu a funkci intuice, a intuici jediné přičítá schopnost básnického
zmocňování se skutečnosti a tvorby. Proti diskursivnímu rozumovému poznání vztahů, znamená intuice simultánní poznání věcí samotných v jejich
absolutní podobě. Toto poznání však předpokládá naprosté odstranění
jakéhokoliv zájmu na předmětu poznání, což zároveň znamená jeho vybavení ze služeb vůle, čili naprosto čiré nazírání k věci samotné, odvolontarisované a neintencionální. Zároveň je tím též přetvořena původní, citově
podložená tvorba romantická. Intuitivní nazření je sice nazření věci v přímém zážitku, v subjektu nazírání, ale odzájmověním a odvolontarisováním
přestává být tento subjekt čistě individuelním. Je zabsolutněn, stejně jako
cit je zduchovněn.
Zdá se mi však stále více, že to, jak se intuice projevuje v určité lyrice
X X . století, a konečně i to, jak je zde běžně theoreticky chápána, je už
vlastně jen jejím částečným odvozením a eo ipso porušením. K obsáhlé
otázce intuice bych chtěl zde pouze poznamenat, že toto nazírání a jeho
předpoklady, které jsem právě vyvodil, neznamenaly nikde žádnou pasivitu, nýbrž velmi vyvinutou a vypjatou tvůrčí činnost, tedy i vůli. Zde
odvolontarisování a odzájmovění znamená odpoutání vůle a jejího směru
od utilitární, mimopoetické stránky věci.1
Avšak ona lyrika, kterou mám nyní na mysli a která se vyvíjela z jakési
odvozeniny intuicionismu, uskutečňovala básnickou pasivitu v největší míře.
Vyrůstala jaksi na kusém pochopení Schellingova výměru »trpné nazírání«. (Tím ovšem nechci říci, že by byla tvořena na podkladě
estetické theorie, ale pouze doložit a zpříkladnit dodatečně její vývoj.)
Zdá se totiž, že tam neběželo o skutečné odzájmovění a odvolontarisování
smyslového i citového chápání ve prospěch čirého nazírání, nýbrž mnohem
spíše o neřízení vůle a zájmu. Důsledek toho byl, že subjekt nazírání nebyl
učiněn neosobním, nýbrž naopak, byla ještě více prohloubena jeho individualita a téměř privatita.
Promítnuto ve vlastní tvorbu potom, vznikala poesie volně řáděných,
samostatných a samotných citů, pocitů, dojmů a představ, poesie rozpou1
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tané fantasie, proměňující všechno dění ve výbuchy metafor, zažehujících
se a prostupujících se v nejneočekávanějŠích a nejilusornějších seskupeních.
Zde jsem už u jiného důsledku, totiž t. zv. volné asociace. Asociace sama
hraje v každé umělecké tvorbě, psychologicky řečeno v procesu vědomí
estetického, důležitou roli. Tato asociace však znamená záměrné sdružování jednotlivých představových konstituant oblasti vnější i vnitřní, ve
vzájemně se doplňující tvar díla samotného. Oproti této asociaci, jež je
řízena estetickým cílem, je volná asociace působena neusměrněním, nefixováním samotné estetické intence; je tedy zákonitým důsledkem trpného
procesu tohoto tvoření.
Myslím, že posledním důsledkem této t. zv. »nepřítomnosti vůle« bylo
úplné zmechanisování a zautomatisování poesie. Básník tím ztrácel své
tvůrčí posvěcení a veliký Uchvatitel svatého ohně se proměňoval v trpného a přes všechno fantastické osvětlení krotkého zapisovatele svých často
velmi privátních stavů. Vznikala poesie, jež počítala s nahodilostí, doufajíc v ní naleznout zákon, poesie koktajících bohů. Je ovšem otázkou, jak
dalece zůstává vlastním básnictvím vůbec, neboť se stále více a více stávala
ničím jiným, než obdobou popisné poesie ve vnitřní oblasti.
Neboť jak daleko byla často, přes všechnu snahu zmocňovat se celé
vnitřní skutečnosti, od opravdového vidění podstaty! Jak daleko byla, přes
všechnu svou melodičnost od skutečné hudební myšlenky! Tak totiž nazývá poesii Carlyle, kterému hudba je projevem samotného nitra věcí,
a kterému se všechny hluboké věci jeví písní. Hleď dosti hluboko, praví,
a uvidíš hudebně.
Toto »hledění« je ovsem pronikání do duše věcí, odhalování jejího
vlastního významu a vnitřní harmonie, ne tedy pouhý záznam jejich projevu. Neboť to jest popis, který zůstává vždy na zjevu věci, ať je to v oblasti
světa vnějšího či vnitrního.
III
Přesto se domnívám, že tato poesie, ačkoliv vnitřně sama o sobě postrádala celistvosti, nebyla krokem zpět, ba že dokonce byla vývojově nutným a vpřed navázaným článkem, alespoň v jistém smyslu. Říkám v jistém
smyslu, poněvadž vnitřně zlomený tvar básnický není sám nikdy uměleckým vzestupem, a chtěl bych tento jistý smysl hledat v určitém myšlenkovém, citovém a z toho důvodu i jazykovém obohacení výrazové potence,
tedy v materiálu, v hmotě, která je dosud umělecky amorfní. V této oblasti
čeká dosud nesmírné množství nevyužitého materiálu (výrazových možností) na svého ztvárnitele.
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Výsledky sond, skutečných sond, které tato poesie vynesla z hlubin
dosud neznámých, objevení perspektiv, v kterých se sbíhaly věci dotud neskladné, akordy, které zazněly současným spatřením jevů dosud diskursivně
rozkládaných, melodie vzniklé diferenciací představ spoutaných logikou
konvence, spojení a oscilace vjemů optických i akustických, rozzářená obrazotvornost, to vše jsou sféry, které otvírala nebo do nichž aspoň ukazovala cestu.
Sama vsak byla více méně předvojem a přípravou ve smyslu nutné reakce. Vznikne-li však reakce, její negativní stránka směřuje vždy proti
tomu, co je nejpodstatnějším znakem předmětu reakce, její kladná stránka
pak k tomu, vybudovat v sobě nejsilnější ten znak, který předmět reakce
nemá nebo zanedbává. Tím se ovšem často poruší vnitřní rovnováha estetického celku, zatím co jeho význam nemusí nikterak klesnout.
V podstatě tu běží o dvě fáze, které však nemusí být vždy vývojově
rozlišovány. Je to nejprve disociace, t. j. rozklad dosavadní skladebné formy, určité zvyklosti a konvence v tvarování materiálu, na volné elementy.
Druhým stupněm jest pak asociace, t. j. básnicky logické a vnitřní nutností
řízené sdružení uvolněných výrazových konstituant v nový tvar.
Jest, myslím, jasné, že se tu nikde nenavracím k pojmové dvojici obsahu
a formy, neboť t. zv. forma (formování) je jen organisací materiálu. Je
dána jeho významem, a proto vychází z vnitřku. Je tedy přímým a nezprostředkovaným výrazem podstaty, jak říkal Šalda, nebo též »v obmezeněji technickém smyslu - stylem«. Stejně mluvil-li jsem o bohatství, jež projednávaná poesie skýtá, nepožaduji tím nijak nový »obsah« pro starou
»formu«, nýbrž říkám, že ukazuje na nové skladebné možnosti, aniž by
je sama realisovala v skutečný umělecký celek.
Je dnes už jasné, že nové mnohotvaré vidění (a tím i zvýraznění),
které tato poesie přinesla, znamenalo snad samo o sobě znepřesnění básnického textu jako celku, že však zároveň právě pro svou mnohotvárnost skýtalo v sobě možnost zcela detailní precisnosti, přesnosti téměř absolutní.
Forma totiž je přímým výrazem podstaty, jak bylo řečeno, avšak už pro
samotný materiál - řeč v němž se uskutečňuje, není nikdy podstatě zcela
adekvátní. To je fakt, který si můžete ověřit různě formulovanými slovy
mnoha básníků. Tato zautomatisovaná poesie se však, myslím, této adekvátnosti velmi přiblížila, ovšem jednak jen ve vnitřní popisnosti, bez síly
zření, a jednak jen v jednotlivosti; s hlediska uměleckého díla tedy opět
jen v možnosti.
Dávala tedy možnost plné přesnosti (a každá dokonalá poesie je vnitřně
přesná), které bylo lze dosáhnout jen ztvárněním v celek. Neboť jest jasné,
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že detailní precisnost předpokládá na druhé straně - řečeno příkladně a
technicky - stylisační schopnost, která stále srovnává poměr jednotlivých
částí k sobě i k celku, nerušíc ani podoby jednotlivosti, ani harmonie celistvosti, leda záměrně. Tato záměrnost je už potom Taineův výměr: porušování vztahů částek tak, aby byla učiněna patrnou podstatná vlastnost
předmětu.
IV
Pro experimentující ráz této poesie bylo třeba spíše dotvořit některé
její objevy, než postavit se vůči ní do přímého odporu, jak se mnohde stalo.
(Jde mi zde spíše o zachycení určitých ideových proudů, než o literární
historii, jež problematiku časově rozrůzňuje.) V tomto odporu se pak
hodně zračily všechny ty vlastnosti intelektualismu, o kterých jsem mluvil
na počátku. Určité básnické kruhy, které zaujaly odmítavý postoj, vytušily
velmi dobře celou nejednotnost a existenční nesamostatnost této poesie,
ale nedostatkem skutečného domýšlení až k podstatě věci, nedobraly se
často skutečných základů tohoto stavu. Nejenom že nedovedly využít toho,
co bylo v ní nového a mezi mnohým i toho, bez čeho se samy nedovedly
obejít a co vstřebávaly tím nebezpečněji, že neuvědoměle, ale dokonce se
nedovedly vyhnout právě těm proudům, jež ji zavedly zcela na tvůrčí mělčinu. Jasně zde spatřujeme onu překotnost střídání orientací, novotaření
stůj co stůj, individuální iniciativu za každou cenu, neschopnost domýšlet.
Skutečné pochopení věci a vmyšlení se do ní je nahrazeno dojmem, kritickou impresí, úsudek je lehce nahozenou záležitostí, odsouzení věcí okamžiku, nová výstavba dílem nápadu.
Reagující básníci totiž nespatřovali ve zmíněné poesii jako její hlavní
strukturní chybu to, že je zcela - ne zmethodičtěna ale zmechanisována a
zautomatisována, že je proměněna z tvůrčího činu na subjektivní popis
vnitřního stavu, subjektivní v tom smyslu, v kterém Nietzsche nazývá subjekt nepřítelem umění. (Subjekt, chtějící a o své cíle usilující individuum.)
Oni jí pouze vytýkají jakousi snivost a hravost, kterou nazývali lživou,
tvrdíce, že je v ní ztělesněn jen zbabělý únik od skutečnosti a života. Je
důležité si povšimnout, že tyto postřehy jsou správné a mnohde i jako výtky
oprávněné, že však jsou jen jedním z projevů a následků oné ústřední strukturní poruchy, která zůstala bez povšimnutí.
Proti této poesii úniku, jak říkali, stavěli noví básníci jako prvý základ
básníkovu odpovědnost vůči skutečnosti, nebo životu, chcete-li. Byli to
básníci vtištění do zákopů své doby jako vojáci zasažení smrští války. Byli
poraněni na duši. Všimněte si však, že básník nemá být jedním v řadě bo-

462

jujlcích, jedním, který stejně jako mnoho ostatních nevidí celku boje. Oni
vsak svíráni bolestnou trýzní svého času vtrhli nedočkavě do řad života
a spatřujíce všude při bližším ohledání masku přetvářky, stali se posedlými
vášní pravdy. Je lhostejno, jak byla tato pravda nazývána, byla-li to pravda
básnická či jiná. Tvorba jejich předchůdců byla pro ně hříčkou, sněním,
obratnou lží a zadekorovanou skutečností. Být však posedlý vášní pravdy
znamenalo přece být posedlý touhou spatřit skutečnost nahou, bez příkrasy,
samu o sobě. Poesie minulá byla jim hrou. Tato poesie se však prohlásila
bojem. A boj byl tam, kde byla pravda, a proto v t. zv. skutečném, ryzím
životě.
Běží však o to, jak a kde se jim tato nahá skutečnost jevila. Na počátku
této studie jsem upozorňoval na to, jak špatně pochopovali základy díla
svých předchůdců, a jak se tvorba vystavěná a vyrostlá alespoň částečně
z tohoto pochopení vrací zpět jako v bludném kruhu. Jako nejasně znali to,
ěemu odporovali, tak nejasný byl cíl jejich cesty. Řekl jsem úmyslně, že byli
posedlí vášní pravdy, neboť vášeň sama nemá nic společného s intelektuálním popudem, jsouc hnutím velmi nejasným, hrubým a neuvědomělým.
Nuže, jak se jevila tato skutečnost. Díváme-li se na tuto poesii zběžně,
abych tak řekl »z vnějšku«, všimneme si, že jí nalezená skutečnost se jevila
vždy zborcenou a znetvořenou, proměněnou v bezzákonný chaos. Byly to
představy, z nichž prýštil všechen cit zoufalství samoty a marnosti. Řekl bys
pesimismus, kdyby tu nebylo více bolestínství než bolesti, více melancholie
než zdrcujícího pocitu prázdnoty, spíše sentimentální pláč než výkřik hrůzy.
Cítíš bezpečně, že to není pesimismus oprávněný, prostoupený otřesem celé
lidské bytosti. A pak se blížíš víc a víc poznání, které je snad poznáním
kořenů této poesie, že totiž to, co ji vytváří, je převážně cit a smysl.
Onou nahou skutečností ryzí a celistvou je básníkům potom pouze jejich duŠevně-smyslový zážitek, konkrétní empirické poznání, vázané světem
vnějším a vnitřním, tedy opět vjem, úkon trpný. Považují-li pak tento vjem
za cíl básnického úsilí, za skutečné zmocnění se podoby věci, realisují jej
opět jen zápisem, přepisem. Běží tedy opět o poesii popisnou, jež theoreticky zaujímá totéž místo jako poesie, proti níž reagovala, uskutečňujíc se
pouze v jiné poloze. Řekl bych, že je to jakási obdoba naturalismu oblasti
vnitřní poesie, jakýsi psychický naturalismus.
Toto vyvození již samo dokazuje fakt, že i tato básnická orientace
omezovaná na reprodukci psychického a smyslového zážitku, produkovala
poetické tvary neúplné a jednostranné, části podob věcí namísto věcí
celých. Neboť ve všem, cokoliv šlo nad tuto reprodukci, byla spatřována
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zrada praporu, básnická lež, pseudoidealisace skutečnosti. To vše však
bylo ve skutečnosti právě to, co je každému velkému a silnému umění
vlastní, totiž dótvoření a domyšlení této reality do vyšších rovin duchových, které jí teprve vtiskují absolutní, nadčasoprostorový význam, které
z uměleckého díla tvoří vlastní a celistvý kosmos, zmocnění se a vynesení
reality až k výši transcendentálního Řádu v novém osmyslovění života, kde
idea začíná fungovat ne jako technická či rozumoyá tendence, ale jako
hybná síla k nové konstelaci lidského života, k vykoupení a znovudobytí
jeho postoje k tomu, co prosakuje bez ustání v čas a prostor, jako věčně
znepokojující záře Absolutna nad vzepětím Faustovým. A to vše jí zůstává cizí alespoň v hlavních rysech.
Nyní je však naším úkolem na tomto podkladě uvažovat, kde a jak
je duševně-smyslová realita dotvářena do své integrálně podoby.
Souhrn empirické reality vnější i vnitřní je skutečnost, jako proces,
vznikající vnímáním v běžném vědomí nezaměřeném esteticky. Poznali
jsme však už, že tato skutečnost je s hlediska, na které stavíme postulát
umění, torsovitá. Je tedy sama teprve výsekem, částí nějaké skutečnosti
vyšší, která už empiricky postřehnutelná není.
Dotváření empirické reality spočívá tedy v jejím uvedení a zapojení
do vyšší celkové souvislosti (do souvislosti k celku), jež ji transcendentálně osmysluje, čili nazření reality v celistvém Řádu, jež ji navzájem poutá
a určuje. Poněvadž zde běží o uvedení části do celku, běží tím o ozřejmění
vztahu jednotlivosti k jednotlivosti a jednotlivosti k celku, a tak se tento
Řád nejeví nijak jinak než jako zákonitá organisace reality, o níž předpokládáme, že realitu určuje a dává jí smysl. (Mluvíme-li zde už o realitě
samotné - t . j. nezrcadlící se nijak ve vědomí.)
Je tedy Řád pouhým vztahem (což jest věcí abstraktní) konkrétní reality, podobně jako akord je vztahem vertikálně řáděných tónů, které všechny se musí zúčastnit k dosažení plné harmonie. Poněvadž pouhá sousednost jevů bez celkového aspektu je nutně chaotickou, jest jasné, že realita,
zbavená čistě empirickým poznáváním svého zákonitého a ji určujícího
místa v Řádu, je s hlediska tohoto Řádu torsem, nenesoucím v sobě žádné
známky jeho celistvosti a sounáležitosti k němu. (Význam slova »Řád«
zde ovšem nechce být nějakým estetickým dogmatem, nýbrž pouze theoretickým a znázorňujícím podkladem pro další úvahu.)
Poznání Řádu jako abstraktního vztahu může být cílem filosofie.
Avšak poznání básnické, neboť i tu je nejprve poznání, či spíše poznávání,
se liší od filosofického v celé své podstatě a v celém svém zaměření. Není
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jednak získáváno cestou spekulativně-logickou, vzájemným doplňováním
a navazováním poznatků, nýbrž naprosto spontánně a celistvě, a jednak není
pro poesii definitivním cílem. Básnické poznání Řádu (jež se odehrává
ve vědomí) není z toho důvodu nijak formulováno ani logicky rozpracováno a osvětleno, jsouc spíše jakýmsi pocitem nebo lépe vnitřním stavem.
Tento vnitřní stav, v kterém se už uskutečňuje celistvá skutečnost, nazvu
visí. Sama v sobě jest vise pojetím celého Řádu, není však sama základem umění.
Důvod pro to spočívá v tom, že lyrika, o kterou se hlavně jedná, je
vždy zobrazující, předvádějící. To znamená, že nikdy nepopisuje. Po stránce
jazykové to lze pozorovat v tom, že řeč jako nástroj sdělení ztrácí svůj
charakter pojmový a získává charakter absolutní, t. j. slova mají něco být
a nejen něco znamenat.
Avšak vise Řádu, jenž jest abstraktním vztahem, nemůže být nikdy
sama znázorněna a předvedena, protože nemůže být zobrazena předvedením celkové souvislosti kvalitativní i kvantitativní. Lze ji tedy pouze
popsat, explikovat.
Na druhé straně vztahu je však samotná konkrétní, duševně-smyslová
realita. Můžeme tedy říci, že celý Řád bude spatřen s hlediska této reality
a bude tedy v ní nějak symbolisován, nebo že samostatné nazření tohoto
Řádu je do reality transponováno. Je to jakýsi ideový apriorism a aposteriorism, který není jen v oboru poesie. V každém z obou případů se však
názorně zobrazuje vztah, věc abstraktní. A zde právě leží důvod pro určitou estetickou »deformaci« reality v uměleckém díle oproti realitě empirické ve vědomí předestetickém. Jeden z těchto důvodů, ležící částečně
mimo tuto úvahu, je ten, že do roviny časové, jež je jevištěm poesie, je přetvářena i složka vnějšího světa, rozvíjejícího se v prostoru. Říkám transponována, zobrazena, a proto zasahující strukturu.
Druhý důvod potom osvětluje právě naše zobrazení vztahu, o kterém
bylo mluveno. Protože názorné zobrazení předpokládá konkrétní materiál,
kdežto vztah je abstraktní, je básnickým materiálem jediné empirická realita.
Realita sama je sice součástí Řádu, ale v empirickém poznání nenese žádné
známky sounáležitosti k němu. Proto je v uměleckém díle empirická realita
přeměněna tím, že její souvislost s celkem musí být zřejmá v její podobě,
že její tvar musí Řád symbolisovat a zobrazovat cele a beze zbytku. Realita
je tedy zapojena do vyšší organisace duchové tehdy, když sama svou strukturní podobou svou souvislost s ní znázorňuje. I zde potom běží o problém
individualisace a organisace, kde část zachovává svou autonomnost, neporušujíc tím, ba dokonce zvyšujíc harmonii celku.
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Zde tedy můžeme potom zahlédat skutečný realismus umění, realismus
integrálný, absolutno vnesené do zlomku času a prostoru, nebo pomíjející
a uplývající slovo života posvěcené k věčné platnosti. A chceme-li kde
hledat ethickou funkci umění, tedy jen v těchto proudech, v jejichž průsečíku - díle samotném - čas splývá ve věčnost, prostor v nekonečno a chaos
v rytmus zákona, v synthese reality a vise, kde vise realitu dotváří a realita
visi uskutečňuje.

Drahomír Šajtar
ČLOVĚČENSTVÍ A POESIE
Všechna Kolumbova vejce a konec konců i vajíčka jsou založena na
tautologii, na odvaze k tautologii. Praví: vejce je vejce a není ani
brambor, ani jabko, ani kámen; i je třeba jednati s ním jako š vejcem.
Tautologie kolumbovská praví tedy: poesie budiž poesií, kritika kritikou,
filosofie filosofií, náboženství náboženstvím.
F. X. Šalda
V úvahách a disputacích můžeš se obírat nebo bavit Čímkoli a jakkoli
chceš, ale k tvorbě to nikterak nevystačuje. Nikoli úvahami, nýbrž láskou
objevíš krásu v bytostech propadlých zániku.
Albert Vyskočil

Neznám Bochořákovy prvotiny, jež nesla, tuším, název Chudý žebrák,
nicméně to mne neodradí, abych Zluč a víno, knížku z roku 1938, neoznačil za nejlepší z jeho knih včetně nedávno publikovaného Zápisníku. Řekněme, že Klement Bochořák je básník - spiritualista, katolík. Nemůžeme
doplatit a věřme tomu. Řekněme dále s ostatní kritikou, že je z rodu Zahradníčkova. Zase nehrozí inflace, ale věřit tomu doslova znamená být
přece jen trochu Quijotem. Vzpomeňme na Pokušení smrti. Zahradníčkova
cesta a její naplnění mezi touto prvotinou a Návratem jsou zbroceny krví
a bolestným niterným děním. Bochořák vůbec o to nebojoval. Jako by nebylo konfliktu 2» těchto věcí, ba jako by Bochořák byl zrozen s rukama
sepjatýma k modlitbě a s obrázky Matky Marie v nich. Ve Žluči a víně
nastoupil Bochořák cestu k naplnění lidství. Nic víc a nic méně. Je tam
problematika, sžíravá touha a žízeň po poznání věčných jsoucností, trpkost,
mučivá nestálost a nevyzpytatelné míjení času, hodnot i vztahů, ale je to
kniha světlého zření, plná jasu, slunce a jistoty. To je ten rozdíl vzhledem
k Zahradníčkovi. Co je spojuje, je katolictví, jen to: což je k básnickému
příbuzenství velmi málo.
Připusťme dvojpolárnost v tom Bochořákově katolictví, jež jako by mu
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bylo dáno předem do kolébky, aby imunita vůči pokušením byla jistá.
Není to dvojpolárnost protiv, ta je vyloučena předem. Jeden pól je převážně vnější: tradice; druhý organicky vklouben do životního pocitu: pokora, tichý souhlas a odevzdané mlčení. Tedy něco, co už není dáno jen
samotnou tradicí, co je velmi úzce Bochořákovo a roste z něho. Tradice
jakožto díkůplné poplatnictví minulu. Sem patří neustálý návrat do dětství, zbožnost matčina a tedy i synova, Bůh, domov, celý ten levandulový
svět, jak žije ve vzpomínce dosud. A bolestné, pokojné, smířlivé naplňování dogmat životem, řádem, poslušností, kázní, dobrovolným přijetím
příkazů a nutností, to je zase svět dnešní, současný, přetékající františkánským kajícnictvím, velebnou smířlivostí a utrpením z vyhnanství světa.
Tohle jsou dva póly splývající perspektivně v Bohu. A tak dvojpolární je
Bochořák v lásce a bolesti. Láska a bolest jsou jeho světem. Zase to není
polarita protiv, kterápak láska je bez bolesti? Vskutku, spíše zdá se mi
tohle něčím, co u něho zůstává na okraji, než hlubokým ponorem k prameni, z něhož vyvěrá konflikt.
Opakujme si: Bochořákův svět je stvořen z lásky a bolesti. Podotýkám,
že lidsky je to velice hluboké a pravdivé. Ale umění, i když je nejskutečnější, je přece jen více theorií, je přece jen více idealitou než lží všední
reality. Umělecky? Zdálo by se, že tento způsob básnické magie má své
místo jen v krajně dramatických a vervně rozmáchlých verších, plných sopečného sváru a žhnoucího gesta, vnitřního napětí v mohutné stavbě
obrazů a viděných idejí, takové barokní tmy, přerušované násilně blesky
světel. Dalo by se očekávat, že i Bochořák, jehož sbírka má cosi patheticky
silného do sebe a jenž jinak je zcela prozářen onou dvojpolárností, že i on
je básníkem prudkého žáru a spalující emoce. Marně bychom hledali.
Bochořák jednou provždy nepatří k básníkům-havířům, kteří v prachu
^emě hledají nebeské perly. Jeho zrak míří tady kolmo vzhůru, k nebesům,
jeho roucho je tajemně slavnostní a jeho krása skrývá se v závojovitém
dýmu kadidla. Víme, jak se později kloní zcela k zemi a hledá novou cestu
k Hospodinu, cestu přes člověka. Tady nešlo než o vlastní vysvobození.
A cesta vede přímo, bez oklik. Proto je také Bochořák tolik klidný, pln
jistoty a důvěry, protože nebylo boje. Cesta byla přímá a cíle bylo dosaženo. Láska a bolest jsou skutečnostmi křesťanského života. Dva póly, mezí
nimiž však jiskra nepřeskočí. Jsou oba souhlasné a odpovídají si navzájem.
Neruší se ku podivu ve své činnosti a často se doplňují; nehrozí sobě ani
si nespílají. Láska a nenávist, to by byla skutečná dvojpolárnost sočící, to
by byl zápas, jiskření, zvrat, vítězství tím cennější, síla a víra tím pevnější.
Mezi těmito dvěma nesouhlasnými póly jiskra by přeskočila zcela určitě.
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Což nepřeskočila u básníka Tváře ? Ale toho konfliktu u Bochořáka není,
nenaleznete jej, jeho poesie není osvobozováním, něčím rozlehle proudícím
a dějstvujícím, jeho poesie je už jako osvobozena, stojí naráz tak těsně
Bohu, že nepostřehnete, jaká byla pouť. Škoda, neboť praví Jakub Demi:
»Člověk musí býti rozbit a zbaven každé a jakékoliv útěchy, aby mohl
přijít ke slovu.« Mohlo to býti i u Bochořáka slovo veliké. Síla jeho je
v pokoře, v trpělivém očekávání na Boží milost, jež otevře brány ráje a dá
svobodu člověku tolik zkoušenému vezdejším životem. Bochořák přijal
Boha, věří v něho prostě, katolicky silně. Ve Žluči a víně stojí Bochořák
pevně rozkročen pro několik básní, naplněných osudovou tragikou až po
okraj. Báseň Popeleční a mnohé jiné stojí v krajinách Bochořákova obzoru
jako mohutné sloupy, vystavené dešťům, sněhu a mrazům, stojící však
neochvějně a vzdorující s takovou odhodlaností. Proto stavím tuto knížku
jako nejlepší, poněvadž přesvědčila při vší poklidné atmosféře o své pravdivosti a o své zákonité stavbě i organickém vrůstu do náboženské skutečnosti Božího člověka. Ale vážím si této knížky ještě pro něco jiného: pro
onen básnický pathos, jenž je skoro k nenalezení v jeho ostatních knížkách.
Ochraňujtež ho bohové od pathosu řečnického, myslím na pathos uměn:
na krasu. Tady je totiž někdy Bochořák úžasně bezprostřední a čím větší
ta bezprostřednost, tím hutnější je pathos toho skoro naivního pohledu,
prvního a čirého, dětských očí: krása, vidění. To je tu skutečně, světelná
tma protkaná duhou po prismatu paprsků z neznámého světa. Sem patří
báseň Luně, křehká básnická realita jakoby vykrojena z měsíčních krajin
noci, báseň Usínání s nádechem jemné nostalgie, báseň Je mně líto, Až
zazní a jiné jakoby postříbřené perletí andělských křídel. Jemná, křehoučká, intimní je ta krása Bochořákova, a je třeba se po ní ptát, neboť je tolik
pokorná a neútočná.
A takto subtilní jsou i Jasy, knížka z roku 1940. Tady je patrno, jak
skutečnost vnější je přímo zúčastněna na stavbě reality vnitřní. Bochořák
objevuje tu4 přátelství mezi věcmi, obrací se k vnějšku, k věcem, jež rosí
dechem a chtěl by je zprůsvitniti pohledem do jejich žhavého jádra, t. j. do
vlastní, jediné skutečnosti věcí, do pravé podstaty jejich existence, chtěl
by objevit boží duši věcí a utíká se k nim, když člověk znepřístupněl, ne-li
zklamal. Je to nový, zdůvěrněný svět jeho soukromí o to básnicky méně
nebezpečnější, oč objektivnější, obecnější je předmět pozornosti. Všechno
je úžasně intimní u Bochořáka, i ten svět vnější je tu zapojen do jeho niterného procesu. Nebránil bych se, kdyby mi někdo řekl, že tahle třetí Bochořákova sbírka je aspoň poněkud pokrevná příbuzenstvím s Ivanem Blatným. Řekneš-li Blatný, máš představu čehosi opojného, zmalátňujícího,
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stále odplouvajícího bez hranic a ukončenosti. To slovo přináší jaksi podvědomě opar smutku a hořkosti do svého okolí. Je to tiché pathosem
melancholie a odříkání, je to teskné, náladové, snově odpoutané. Vše, co
je v Jasech, má blízko k poesii Ivana Blatného jaksi bezděčně, vzdáleným
společným akordem. Jako by Bochořák přestal vnímat blízkost a těsnost
svého okolí a stal se sám sebou, svoboden ve svém cítění, jsa vnořen ve
zcela subjektivní a autonomní zážitek, jenž zůstává nadobro skryt nejen
čtenáři, nýbrž i básníku samému. A protože vnější vlivy pozbývají působivosti a vůbec platnosti, protože svět, věc, jsoucno je zde chápáno nevýslovně blízko absolutnu, proto je právě v těchto chvílích básník nejsvobodnější. Svoboden ve světě znásobení a chladného dechu smrti-zvěstovatelky. Básník, u něhož se už jitro rovná mračnému soumraku, jenž si
libuje ve sceneriích přitlumeného světla a dlouhých, tragických stínů, jehož
melancholie má za původ hluboké vnitřní roztesknění z marného úsilí po
jasnějším poznání, ten žije daleko tohoto světa, daleko odtud, v pokorném rozjímání nad bolestí a smutkem. Nový svět tvoří si takový básník,
svět, v němž už zdaleka není možno se naplno rozžít, naplno brát a hmatat.
Neboť vidění krásy je hluboce tragické a tato úzkost, toto trpké, zoufalé
poznání, že je odepřeno chápat a vnímat na nejmenší vzdálenost od absolutní hranice, tato hluchá beznaděje, jež koření daleko v spleti rozjizvené
^ a poraněné duše, to vše kypří a připravuje půdu k strašlivé náplni smutkem a zakletím. Hasne a dohořívá vyzpytatelnost jsoucna v okamžiku,
kdy zbývá jen krůček k triumfálnímu vítězství; není to rozbolavělost
sentimentální, je to prožitý smutek, jehož přitlumený vzlyk je vyvážen
dokonalou věrojatností. To vše je nutno říci nejen o Ivanu Blatném, nýbrž
i o Klementu Bochořákovi, protože na tomto poli jsou si blízcí, třebaže se
nakonec rozcházejí. Onen fakt beznaděje, liduprázdnosti a krutosti osudu
u Blatného není signálem k halasnému odkrývání nejsubjektivnějších duševních dějů. Blatný bojuje o svou jsoucnost i jsoucnost všeho kolem,
urputně a mlčky k probuzení. Probouzí se ve světě vlastním, v říši hudby,
souzvuku, ustálenosti, vesmírné harmonie duší, jež básníkovi i jeho čtenáři
dává žít krásou, její nekonečností a nevyslovitelností, v nesmírném blaženství a radosti. Neboť to je právě poesie: co umlčuje smrt a propastnost
záhrobí a dotváří se nových realit štěstí. Toto bylo řečeno, aby tím výrazněji byla zřejmá cesta Bochořákova. Bochořák jako by teprve toužil po
blaženosti, nedává jí, neposkytuje. Jako by byl přinucen zastavit se v půli
cesty, jeho pohled k věcem a věcmi jako by se odrazil už od jejich povrchu
nebo jako by ulpěl jenom na povrchu a neměl již potom dosti síly prorazit, zažehnout a rozjásat věc do její krásy a půvabu, do její pravdy. Není
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divu, že utkvěl v osobní poesii, a tak, nehotový, obrátil se k člověku
a zemi, ke společenství a lidskému souručenství. Víme už ze Žluče a vína
jak tento nedostatek Bochořák nahrazuje: láskou. Je teprve z Jasů snadno
pochopitelné, proč Bochořák nikdy nebyl rváčem absolutna, třeba že i on
bratří se s věčnými hledači cest. Byl vždy spíše účastníkem pouti za absolutnem než vojínem při jeho zteči. Jak již řečeno, Bochořákova síla je
jinde než v dramatickém konfliktu, veskrze neosobním ve svém vykoupení.
Bochořák je básník z přemíry lásky. Tvoří jen z vroucího upnutí se k Bohu^
t. j. z lásky, jíž jedině je schopen. Jeho láska je příliš klidná a nebrání,
naopak co nejvíce poskytuje. Klid, teplo a pokorné odevzdání panuje
v Jasech, jakýsi monotonní zvuk tě ohlušuje, všechno úsilí je takové drobné, klidné, v plynulém toku, trpělivé. Není tu ani pesimismu, ani optimismu, není tu prosté vášné. Vzpomeňme na Bochořákovo vidění. Jistě,
kdykoli se něco děje, je to z vůle Boží, Bůh tedy vysílá svého anděla, aby
básníkovi propůjčil vidění na setkané s věcmi, člověkem, světem. U Bochořáka není ničím jiným než zasněním, něčím, co v našich myšlenkách
žije jako představa, co tam třeba vzniká jako reakce na tyto myšlenky, je
to nehmotné splnění toho, več věříme, co milujeme a pro co žijeme. Správně kdysi poznamenal Jan Kopecký: »Bochořák je básník, básník, který
napřed myslí a pak píše.« Proto má to minus jako básník, a to už nám
vyplývá z této Kopeckého these, proto je mu pohled pod povrch věcí
námahou a pozvolným, systematickým odkrýváním, proto ta neschopnost
uchopit něco prudce, temperamentně, vášnivě dobýt a uvěznit. Jeho vidění
roste mosaikově v širší a širší celek, básník temperamentu však, jemuž je
poesie zvláštní samostatnou řečí bez závislosti a vztahů, sugestivní magií,,
šťastlivým vytržením nebo zuřící bouří růží, ten chápe naopak vše spontánně, bez výhrad, slaví vše, zavaluje tmu smrti polibky lásky a vášnivého
opojení. A tohle je možno jedině pomocí nepokoje, konfliktu a sváru,,
z něhož roste velikost. To Bochořák nemá a už asi míti nebude. Snad
proto, že napřed necítí, nýbrž myslí a také proto, že potom nedává, nýbrž
píše.
Jestliže Jasy byly jakýmsi výletem mezi věci, kdy básník usiluje poznat
jejich pravdu, zaznamenat jejich život, zapojit je do kosmu a uhájit to
universální pojítko mezi nimi, pojítko, jež jako by je určovalo k jakémusi
tajemnému poslání, jestliže prostě v Jasech chtěl Bochořák bdít za věcmi
i za ně, aby zachycoval pravou jejich realitu, pravdu věcí, t. j. krásu, neboť
zajisté pro umění není pravdou věcí jejich užitkovost, obrací se v Uschlých
květinách (1942) zcela zase ke své vnitřní problematice. Pro nás už to
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ovšem problematika není, neboť má to v podstatě mnoho společného se
Žlučí a vínem, jenže je to oslnivěji osvětleno směsí barev, přibližně tak
asi bílé, stříbrně svítivé a něžně modravé, jako by to bylo nadzvednuto nad
tuto zemi blíž k slunci, k oblakům, k nebeské báni a jako by to bylo pokropeno reflexem věčného světla, oslepující září Božího roucha. Říkám si,
že je to vánoční krása a vzpomínám na teplý Štědrý večer, na třpyt zlatých
a stříbrných hvězd vánočního stromu, skleněných řetězů, bání a ozdob, na
studené, skoro bílé světlo umělých svěc, na papírového anděla posypaného
pomyslnými démanty, na měňavé rampouchy a ligotající se slzy, jak pohlcují barvy duhy, na tu všechnu suchou, pichlavou, skleněnou krásu, již
tolik zpodobňuje vánoční rozžatá prskavka. Zdá se, že tento Bochořákův,
místy až vzduchoprázdný prostor, odkud zaznívají jeho očištěná slova, byl
záměrně odpoután, osvobozen a zalit vlnami mystických moří a jezer, aby
tím tížeji a důrazněji byla pocítěna vůně daleké věčnosti. Neboť chtěli
bychom se octnout daleko od země, chtěli bychom do předsíně věčnosti,
kde čas se zastavuje a panuje beztvárno. Říká mi to taková báseň Poslední
zmatek, rozlehlý cyklus Živlové, jímž se snad navždy zapsal mezi básníky
svého druhu a jenž je zároveň důkazem, jak Bochořák má křídla zatížena
pozemským blátem přesto, že spěje k nebesům, jak přes všechnu nadpozemskou touhu je básníkem této země, třebaže jí není tak do důsledku práv
jakožto básník. Pak je tu báseň Letní minuty a ostatní, všechny psány
v čirém abstraktnu a myšleny v rozjímání a dlouhých přípravách, takže ono
básnické něco zaniká a zdá se, že je to mnohdy spíše próza než báseň, protože nakonec je v tom více pravdy naukové než lyrické a mnohdy je to více
méně úmysl než čin. Bochořák je totiž básník, který tě nikdy nepřekvapí,
není v něm žonglérského balancování se vším půvabem a výjimečností,
básnické poťouchlosti a nehoráznosti, jako na příklad u Holana, básníka
činu, jenž je opravdu zazděn do absolutna a stejně intelektuální. Ba zdá
se mi, že Bochořák často dosahuje poetičnosti pochodem zcela opačným
aktu tvůrčího: že si vypůjčuje a spojuje mnohdy rčení, celá úsloví a souvětí,
širokodechá zaklínadla, která už sama o sobě, byvše předtím součástmi
žalmů, litanií, modliteb či dokonce Písma, jsou poetická, jakože jsou často
poetické i scenerie, chrámy, boží muka, oltář, vše k oslavě Boha a nebe.
Stává se pak Bochořák činitelem jen soudně třídícím a rozvažujícím, nikoli
tvůrcem v pravém smyslu toho slova, t. j. prvním stavitelem těchto nosných
evokací a apostrof. Dokonce jako by se ani nedovedl vysvobodit z těchto
magnetických úsloví, jako by se jimi zcela záměrně obklopoval a je hromadil. Vznikají potom prózy (Panně) plné rétorické nabubřelosti, dutého
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pathosu a hluše řinčící. Někdy zase pracně shledáváš smysl, myšlenku,
jádro verše a zdá se ti, že máš před sebou text staročeské kroniky či antického básníka. Jako by tu byly kaleny studně pro zdání hloubky. A jindy
ti zazní akord svěží a nový přes trpký příkrov času, jenž jej nahlodává
a přes ono tradiční uspořádání, jež přece jen nepřekvapí:
Kdybych měl sílu, vzal bych z cesty kámen,
do krve vykouzlil tvar Krista rukama.

Anebo několik veršů, jež by si jistě abbé Bremond, kdyby stály samy o sobě,
vybral k demonstraci své poésie pure:
Zem ve květině rozpuštěná,

4

T o jíva Páně, z prachu čela

chlad temně modré proměny,

na květinku tu rozpršela

té horké svaté alchymie

svůj příští přísvit předoltářní.

pod nebem, vodou, kameny.

Ach, přísvit, háj a slovo víla.

Ó duše vírná, co bys chtěla,

A byl tam starý mlýn a bílá

pojmouti ještě archanděla?

sílená z něho vystoupila,

cožs slovem louky nezmoudřela?,

ty zaklinači jaterníky

byl jaterník a nad ním duch.

a stmívání krev trhat chtěla.

Tma, hrůza, duše sžíraná nedozírnem, přinášení nové skutečnosti, rozdávání z duševního přeplnění, hra, podobná kosmické hře Boží, smělé a prudké seskupování představ, horečná výbušnost, irracionelní tajemnost, pohádkové kouzlo, raketový let do prázdna, let na život a na smrt, výbuchy
růží a orgie barev, gejsíry světel, sen, absolutno představového opojení,
poesie, poesie. Nejhlubším pocitem, z něhož se dějí všechna předsevzetí
básníka, je chaos, krrásný, všeobsáhlý, bohatý chaos, z něhož dílo potřebuje
čas k dozrání. Dovede dosíci nejzazších vrcholů radosti a blaženosti a řítí
se po hlavě do nejtemnějších vírů zoufání. To je básník, rimbaudovský
jasnovidec, uvězňovatel mystických vánků, potápěč do věčnosti a do samého žároviště podstaty bytí i do ohnivé výhně tvůrčího aktu. Bojím se, že
Bochořák je toho všeho příliš vzdálen, bojím se, že neví o chaosu a indiferentnosti, bojím se jeho klidu, jeho rozšafnosti a spokojenosti, i když
ne kondelíkovské, ba bojím se i jeho pokory. Je třeba znáti míru věcí.
Pokora, usmíření s bolestí a kajícné doznání viny, to je ethicky silné a lidsky
statečné, ale nemusí to mít nic společného, aspoň ne nezbytně, s poesií,
s titánstvím zraků. Život, toť věčný rozpor protiv: tmy a světla, radosti
a žalu, víry a beznaděje. Život a smrt. Poesie přináší o něco více, přináší
vykoupené nadskutečno, pokud je poesií. Uschlé květiny jsou směsí obého:
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člověčenství i neosobní krásy. Ale té je tu málo, málo na básníka, který
dovede napsat ještě takové verše:
T a m někdo Šílel přibit na polnici,
až jeho nicota se zdála jako sen.

a hymnus o liliích polních
zahraný stmíváním na pasáčků halekání
v úsměvu věčnosti navždy slyším.

Stařenka podobná prabábě mé jak závan ohně
se zjevila od západu slunce -

Je to pěna a peří, je to nach a pramének díkůvzdání očišťující žalosti,
těkavé zčeření a krůpěj krvavé rosy, jež tu svítí v bolestně prostých obrazech.
Dokončení příště.

Jan Zach
O GENERAČNÍ DÍLO
V STRAKONICKÉM DUDÁKOVI
1943
Generace, vychované obrazoborectvím Hilarovým, mají dramaturgickou odvahu k revisi textů starých her. Samozřejmost úprav se v naší činohře
vžila. Jejich originálnictví však ohrožuje svévolí svéprávnost básnických dél.
2 někdejší umělecké nutnosti se stal pyšný a tupý zvyk. Proto citlivá úprava
je nyní na našich scénách vzácností. Takovou citlivou výjimkou z pravidla
omylů je Frejkova úprava Tylova »Strakonického dudáka«. I zde může
ovšem být spor o důsažnost pojetí, ale nelze nevidět, že úpravce přistoupil
k dílu poučen a zasvěcen, básnicky vznícený a tvořivý, že věděl, co chce
a že postupoval uvážlivě.
Nejpronikavějším Frejkovým zásahem je, že Švandovy dudy ani nejsou
ukradeny Vocílkou, ani nezmizejí zchváceny peklem, nýbrž vynikají jako
nástroj a znak Švandova vykoupení, spasení i obrození. V tom je nejen
nový zostřenýný smysl, nýbrž i hluboký symbol. K Tylově pohádkovité čarodějnosti dud přistoupila tato prohlubující motivace organicky a přimkla se
k nim těsně. To je přínosem Frejkova zásahu do myšlenkové stavby hry.
Kladem je rovněž tlumení některých jejích rysů. Frejka ztišil Tylovo horlení proti opouštění tradice. Omezil rozumně Tylovo staromilectví, které
ostatně bylo časovou oposicí. Ztlumil Tylův hlas proti zrádným výpravám
do světa, aniž by narušil jeho myšlenku, že tam máme zůstat svými. Nelze
R á d IX. 34.
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se vsak domnívat, že je novotou, jak myslí Frejka, když se ukáže, že Švanda
nemá úspěchy ve světě, ztrativ sebe sama. Tím se do tohoto Tyla nevkládá
nic nového, co by tam předtím nebylo. I to tam je. Frejka však prostě a
správně obrátil poměr vnitrních hodnot v Tylově hře tak, že nadčasové
nadřadil dočasnému.
Frejka zasahoval* pronikavě i do textu. Psalo se, že málo, nesprávně,
protože zasahoval dosti. Ale počínal si opatrně. Krátil místa, v nichž vystupuje nadpřirozený živel hry, zkrátiv je škrtáním a přebásňujícím zhušťováním. Netřeba přetiskovat řádek za řádkem, ale uvedu aspoň hlavní
změny Frejkovy - podle Mazáčova vydání z r. 1928: v í . dějství zkrácen
výstup 7., v II. dějství výstup 1. a 2.; ze 17. výstupu škrtnuto 20 úvodních
veršů, ostatní značně zkráceny, ve III. dějství hodně zkrácen výstup 14.
V reálném živlu hry podnikl Frejka tyto změny: v I. dějství v 1. výstupu
Škrtl poslední odstavec ze Šavličky, ve 2. výstupu několik vět textu, a značně zkrátil Šavličkovu píseň, v závěru tohoto výstupu doplnil poněkud text
Kalafuny a ve 3. výstupu zkrátil po úvodních slovech dialog Kalafuny
a Korduly, dále nepatrně zkrátil Kalafunův text v 8. výstupu a Švandův
v 10. výstupu; ve II. dějství zkrátil ve 4. výstupu mírně Vocílkův dialog,
silně text jeho písně, v 10. výstupu doplnil stručně text Dorotky přemlouváním Švandy, ve III. dějství zkrátil hodně dialog Vocílky a sousedů
v 1. výstupu, jehož závěr úplně škrtl, dále zkrátil Vocílkovu řeč ke Švandovi
o jeho živobytí po útěku z Orientu ve 2. výstupu, ve výstupu 9. mírně
zkrátil dialog Tomáše a Dorotky. Plastiku akcí těmito změnami zvýšil.
Tak Frejka dokázal, že obrysy příběhů reálného světa vystoupily a pohádkový ráz hry ustoupil. Vypočítávat textové změny v podrobnostech by
nemělo smyslu. Třeba si jen uvědomit, že Tyl, který užíval hojně hovorové řeči, což většinou bylo jeho předností, potřebuje, aby se pro jeho
nékteré výrazy nalézaly v současné hovorové řeči výrazy adekvátní. Frejka
se o to pokusil se zdarem.
Z postav se úprava dotýká nejhlouběji Vocílky. Frejka Škrtal jeho pěvecký part, aby jeho obsáhlost i náročnost nepřesunula někdejší »hru se
zpěvy« na půdu představ i požadavků nynější operety. To nutno pochopit.
Prvky sociální vystupují v tomto Vocílkovi nad národní. Mnohé je tu pochopitelné. Sociální rys Vocílkův by bylo ovšem možno zvýšit ponecháním
některých útočných veršů jeho partu, jmenovitě v jeho písni po návratu ze
světa. Tento sociální rys se stupňuje také jinde, a to úpravou písně Šavličkovy, z jejíhož zkrácení čiší sociální ironie, která je stírána řečností, zůstane-li celá. Frejka ve Vocílkovi - a částečně i v Šavličkovi - eliminoval
dočasnost společenských šlehů Tylových. To je také pochopitelné. Každá
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doba si vždycky vybere z těchto popěvků své; co chce a co může. V postave
Kalafunově vyloučil Frejka vhodně popisné verše z jeho písně.
Kromě této charakterové a slovní úpravy podnikl Frejka některé změny
skladebné. Otvírá »Strakonického dudáka« sólovým výstupem Vodíkovým, který zpívá svou píseň »Celý svět je jako koule«. Zhodnoťme si tento
Frejkův čin hned. Sociální intonace hry je tímto řešením skvěle předznamenána. Ale je to současně doklad, že Vocílka u Frejky dominuje nad
Švandou. Převažuje sice nad ním již u Tyla, ale Frejkova úprava tuto
převahu stupňuje. Tylův Vocílka není ovšem pouhou negací ve hře, nýbrž
současně vydutým zrcadlem národních vad, kdežto ve Frejkově úpravě,
kromě sociálního zrcadlení, o tuto funkci národního svědomí musel Vocílka přijít. Proto je převaha tohoto Vocílky nad Frejkovým Švandou při
nejmenším sporná; podpírat spíše Švandu bylo by lepší, aniž by se tím
Vocílkově postave uškodilo. Frejka dále pozměnil komposici takto: mezí
5. a 6. výstupem I. dějství škrtá proměnu, váže oba výstupy těsně k sobě;
Rosava se prostě zjevuje v 7. výstupu bez tohoto přechodu; Švanda po
setkání s Kalafunou v 7. výstupu nejde za Dorotkou, nýbrž Dorotka - opět
bez proměny - přijde za Švandou, takže mizí monologičnost 9. výstupu,
který splývá s 10., do nějž vplývá rovněž 11. v tercetto Dorotka, Švanda,
Kalafuna - a závěr Tylova I. aktu se spojuje se začátkem aktu II., takže
váže k sobě výjevy bytostí světa nadpřirozeného. Ve II. dějství rovněž škrtá
Frejka proměny, pokud lze, vytvářeje tři scenerie »orientální«; jmenovitě
zase váže někdejší výstup 4. s výstupem 6., a výstup 5. přemisťuje před
někdejší výstup 9- ve formě vložení episody zjevení Rosavy. Nutné proměny
v síň Zuliky do 11. výstupu a ve vězení Švandovo do 15. výstupu byly
přirozeně ponechány. Ve III. dějství škrtal Frejka 3. výstup, spojil 9. výstup
s 10., ponechav zde jinak skladbu původní, rozčleniv ji pouze v obrazy
a rozšířiv nejvíc lesní čarodějný výjev. Účelem těchto stavebních proměn je,
jak řečeno, aby svět reálný vystoupil do popředí. Tuto tendenci, s níž souhlasíme, lze plně přijmout v ohledu dramaturgickém. V inscenaci však její
mez Frejka překročil.
V celku je dramaturgický čin Frejkův osvobozením »Strakonického
dudáka« od tradice pohádkové a výpravné hry. Tím jej Frejka vyprostil
z pout vžité konvence. To je jeho zásluha. Výhrady na ní nemohou ničeho
změnit.
*

Obsazení »Strakonického dudáka« mladými členy souboru Národního
divadla plně napovídá, že mladá generace se tímto představením chce
vyrovnat se základním dílem našeho dramatu. Inscenace nese opravdu
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generační stigma. Toto generační stigma se ovšem projevilo již dramaturgicky. Zde však vyšetříme, jak se projevilo herecky, režijně i výtvarně.
U této inscenace je třeba rozjímat o nejpodstatnějších úkazech divadelní
tvorby generace, která se jí projevila. Frejkovi se podařilo obnažit ve »Strakonickém dudáku« lidské osudy jeho úpravou, ale režijně a herecky neuchopil, co úpravou napověděl a slíbil. K člověku inscenace nepronikla.
O tento důkaz nám půjde.
Frejkova generace nasadila plně v dada. Je na ní znát. Proniká tvorbou
i těch členů, kteří se nezúčastnili přímo na díle dada. Tato generace osvobodila tenkrát divadlo z pout literatury. Vyzvedla ryzí komediantství jevištní poesie na svůj štít. Dalo se čekat, že vývojem a růstem utlumí tyto
prvky, aby vyvážila ducha s výrazem. Zel, dosud se tak nestalo. Dadaistické
prvky hereckým clownstvím přehlušují individuální lidství Tylových postav
a vyvracejí je z kořenů. Neznamená to, že by se tyto prvky nesměly v hereckém výrazu členů této generace objevit. Jak by se tam neměly objevovat!
To by se musela tato generace zříci velikých hodnot. Ale tyto prvky musí
být koordinovány, musí být vyváženy a převáženy, musí být zhodnoceny.
Zatím samy převažují. Stín komediantství pro komediantství, který provázel dravou i zdravou vzpouru této generace, klade se stále na její herecké
dílo. A v takovém Tylovi, kde nad typisační vliv komedie dell' arte v jejím doznívání vystoupil individualisovaný člověk, aby tento vliv přemohl,
se pozná líp než na artistnějším Klicperovi, že tato generace této vnitřní
hierarchie hodnot nechápe, že člověka podřazuje typu, a chápe-li ji, nezmáhá dosud svého poznání herecky. Všechny ostatní námitky blednou
vedle této nejpodstatnější, která zdvíhá náš hlas proti inscenaci.
I nejlepší výkon představení, Peškův Vocílka, je poznamenán tímto
stigmatem generace. I u něho zlidovělý Truffaldino se svou sólovou hrou
utlačuje Vocílku; sólista utlačuje partnera. Dříve - od biedermeieru až do
secese - se ve Vocílkovi zdůrazňovalo hejskovské světáctví a přemrštěná
elegance. Proč by to tak muselo zůstat, když i v uvedeném období si
vždycky každá epocha na něm zdůraznila své vlastní rysy ? Také doba nynější jej může, ba musí nazřít po svém. Právem tedy mohl být poněkud
zlidověn, hlavně pak místo povrchního lesku se mohl drát jeho komikou
ven mrzce zchytralý charakter. Tomuto prohlubujícímu pojetí Peškovu,
které lze v jeho výkonu zahlédnout, bychom honem přitakali. Ale - bylo
zavaleno křiklavou charakteristikou cizího rodu tak, že se v její halasnosti
ztrácí. Aby bylo jasno, oč jde, přihlédněme k Tylovi. Vocílka, který připomíná, že byl studentem a že se hodí na representaci koncertisty, s nímž
se odváží až před královský dvůr, ať jakkoli pojatý, tento Vocílka, který
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zaimponuje Švandovi i Kalafunovi, nemůže vypadat jako vandrák nebo
pocestný, jakého oba potkávají doma na silnici a s nímž se mohou setkat
na okresním jarmarku, a hlavně tento Vocílka nemůže být tak průhledně
drzý a špatný, že jej lze rázem prokouknout; nesmí chybět komika zvetšelé
elegance Vocílkovy, komika falešnosti jiného světa, domněle vyššího, komika protřelého světáka; nemůže zůstat komika hadrlumpa pseudolovské
chůze, který je k smíchu, protože nemůže ani zvábit ani škodit, ale - to je
chyba, není-liž pravda, protože Tylův Vocílka může zvábit, může škodit,
může dokonce ublížit; mnohé se mu zvrtne v komiku, mnohé se mu však
zdaří; on nejen může zlé, nýbrž je také chce, jenže nemá sil nad čarodějným dobrem.
Kdyby byla nynější generace opravdu chtěla nově pojmout Vocílku,
byla by mohla: nechat jeho komikou zlověstně probleskovat jeho špatnost,
nikoliv ji jen humorem očišťovat; to by byl odvážný čin. Ale k tomuto
experimentu nedošlo.
Rozkoš z komiky pro komiku vítězí v Peškově výkonu, nabývá v něm
vrchu Truffaldino velkého hereckého lesku, bravury a úchvatu nad charakterem Vocílky; danajské dědictví dada neslouží živému člověku, nýbrž
živý člověk ustupuje; skvělý herec se tu ocitá v otrocké službě tomuto
umrtvujícímu starému kapitálu hereckému.
Totéž, doslova totéž platí o Neumannově Kalafunovi, proto to netřeba
opakovat; dokonce to platí o něm ještě víc. Zde se projevuje tíha tohoto
dědictví jako obtížný úděl. Překáží tu víc, protože postava Kalafuny je
blíž našemu rodu. Ustavičným pochechtáváním, mimickou těkavostí a
hlavně koketní srdečností, které zase čpějí na hony zábavnou samoúčelností, stává se z tohoto Kalafuny pošetilý človíček. Je to komika šumařícího
strejdy, zbytečně opelichaného, komika namnoze rozkošná, namnoze dětinská, rušivá, nikoli humor zkušenosti, úsměv oddaného lidství a vážnost
srdce, bez nichž není pravého Kalafuny. Neumann chce překonat rozmarnou hravost a rošťáctví své zvláštní komiky, komiky silně groteskní a slabě
melancholické, která se mu pochopitelně do Kalafuny nehodí, což svou
velikou inteligencí zřejmě pociťuje, a proto nahrává srdečnou bodrost, nutí
se do prostoty žertu a do smíchu. Nahrává i citovost v přednesu dudácké
písně, jejíž jímavost se mu pak nutně zvrací v sentimentalitu. Bytost Kalafunova mu uniká.
V Neumannovi je něco urputně mladického, vím, zní to paradoxně
u herce, který, abych tak řekl, od útlého mládí byl nucen hrát charakterní
repertoár a popírat svou fysickou mladost, ale je tomu tak; stejně i tak, že
nyní, ve zralém věku, tato potlačená mladost si neurvale prodlužuje svůj
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život; tak málo připustí, aby jeho hrou pronikla trpká i líbezná zkušenost
života. Stále jím šije čertovina dadaismu, tak hluboká byla jeho raná zkušenost, stále vystrkuje růžky posměchu a kopyto grotesky, a stále se pitvorně pošklebuje na lidství jeho herecké kresby, aby je umenšila. Boj o člověka
musí herec Neumann, herec z nejzajímavějších v mladé generaci, v sobě
teprve vybojovat, nebo lépe - dobojovat; v malé formě se člověka zmocnil
častokrát, ve velké mu zatím unikl.
Stranou bojů této generace vyrostl Dohnal. I když se ho také dotýkaly,
neprojevily se zatím. Dohnalův dudák, role hodně nesnadná, má-li být
i jinošský i větroplašný i srdečný i vzdorný, obsáhl většinu těchto rysů a
urovnal je do výrazné přesvědčivosti, jíž by neškodilo z počátku větší odhodlání, v orientální scéně nejdříve více opojení vidinou slávy, potom víc bázlivé zajíkavosti, ale celek vyniká psychologickou mnohotvárností v prostotě
výrazu i prostředků a jednotou postavy. Dorotka je mimo naturel Glázrové,
takže lze těžko uvažovat o jejím výkonu. Složitost její intonace - s vysokými
tóny - ubírá Dorotce jímavou prostotu. Dorotka je z těch postav, které
nesmějí být počaty v hlavě, nýbrž v srdci. Postižena jednou větou, zní charakteristika vnitřního stavu její Dorotky takto: tato Dorotka se o Švandu
nebojí, ta na něho nanejvýš jenom žárlí. A to ovšem zdaleka nestačí.1
1 Ostatní role, více nebo méně výrazné, nikterak nezapůsobily na základní charakter
Frejkovy inscenace. Nicméně přihlédněme krátce k jejich podání. Nejlepším z nich byl
Průchův hajný tím, jak v něm herec skvěle spojil moudrou dobrotu s vyčítavou zlobivostí ;
jen kdyby se navenek zbytečně nepřipomínal Klicperův Strachoš z Frejkova divadelního
revíru I Potom Černého výrazný, skuhravý, vetchý Alenoros, v podstatě správně karikovaný, ale výsměšným kostýmem krinoliny i režijním zdůrazňováním senilnosti zpitvornělý;
jak se při tom nikdo nenasmál! A konečně pohádkový princ ve vhodné nadsázce Rubikově,
kterou po něm převádí do výhružné vážnosti po svém Šíp. Ze stylisace trčí ven strohý
realism Kubíkova Nalejváčka. Pak je tu rozpačitá Kordula Pačové; herečka zde ukázněná
a nesvá tlumí srsatost Korduly, aby se z ní nestal odlitek Stroupežnického Marjánky, ale
běčvářovské jímavosti se nedobírá a srdečná hartusivost Korduly je ta tam. Půlpánová
v Rosavě a Fabiánová v Lesaně jen recitují, první jasněji než druhá, postavy nevytvářejíce;
Ježková, dobrá charakterní herečka, nemá hlas pro verš. Zbývá Klenová v Zulice - a v Dorotce. Její Zulika není ani smutná, jak má být z počátku - role mimická - ani rozmarná
a záhadná, jak by mohla být; je jen divoká a násilná, je spise pyšnou a zhýčkanou tanečnicí
než »spanilou« princeznou temné vášnivosti. Byla po převzetí Dorotky vystřídána Steimarovou, která zapadá do Frejkova pojetí lépe pro kolísání hravosti - dravosti Zuličina roztoužení. V Dorotce se stala Klenová pokračovatelkou Glázrové. Byla-li její Dorotka
odlikou Dorotky Glázrové, byla jí napůl vědomě, napůl však bezděčně, neboť Klenová
je prostě z rodu glázrovského a musí se jí podobat chtíc nechtíc, ježto i u ní převládá rozum
nad citem, malounko vřelejší, i u ní převládá umnost a umělost hry, leč bez účinných vnějších prostředků jejího vzoru, i ona stejně tvoří tón a stejně užívá hlasového rejstříku;
odtud dojem plagiátu, ač jde o osudnou příbuznost a nejvýš o inspiraci a vliv.
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Na tomto hereckém díle se pochopitelně podílí vydatně Frejkova režie.
Proto i na ni se vztahuje to, čím chci tuto část svého výkladu uzavřít. Není
pochyby, že i v Tylovi, o Klicperovi ani nemluvě, lze najít prvky komedie
delťartovské, jenže Tylův tvůrčí čin byl v tom, že je pohltil a ze jim dal
vyšší lidskou perspektivu českého charakterového valeuru. Zlidštil je.
Zčeštil je. Dokončil, co Klicpera začal a v čem po Tylovi pokračoval
Stroupežnický. V literární sféře je zrod našeho dramatu osvětlen, v divadelní sféře nikoliv; ovšem že se to zná, Frejkovi je to jistě známo nepochybně, ale neprozkoumalo se to hloub a nedbá se toho při inscenacích.
Tyl lidsky a národně umocnil vlivy, které naň zapůsobily. Jaký pokrok a
jaká moudrost je v tom, odmocňovat tento Tylův čin ? Proč vracet Tylovy
postavy do lůna zrodu? Proč škrtat osobitou lidskou integritu Tylova díla?
V tom nelze spatřovat obrodný čin. To není cesta vpřed. To je počínání
reakční, intelektuálská spekulace. Protože tato generace rozrušuje svým
postojem k tomuto Tylovi lidskou umocninu v jeho díle, nemůže se v něm
dobrat člověka.
*

Od moderní režie byste Čekali, že postaví do služeb této zesymbolisované hry technickou zázračnost moderního jeviště. Nic takového a podobného se tu nestalo. Režie pohrdne moderním jevištěm, změlčí je, zahodí
prostor, tísní se na ploše a lopotí se s primitivním realismem. Proč? Žádá
to básník? Nikoliv. Ten si žádá spíše opaku. Rozlišuje tři světy. Z nich
nadpřirozený a exotický živel jeho hry - pomíjíme-li její domácí prostředí si vynucují rafinovanost jevištního prostoru. Proč se tedy k němu režisér
obrací zády? Protože nezáleží na tom, co chce básník, nýbrž na tom, co
chce režisér. Ten nevyšel ze hry, neboť to je staromilecký přežitek, nýbrž
ze své spekulace, z lidového baroka, jak prý se projevil na obrázcích s talířů a na skle. Ale tato módní barokní inspirace je pěstí na oko snové představivosti Tylově, jeho měkké plastičnosti s pevným vnitřním jádrem, jeho
líbeznému lyrismu. Proč si zavaluje Frejka vlastní očistné pojetí Tylovy
hry primitivním realismem, jímž toporně vyslovuje nadpřirozený svět hry?
Proč ustrne na vertikálním členění jeviště? Prot zavalí hmotou hudební
a světelné kouzlo Tylovy hry? Krásná scéna nočního reje je výjimkou.
Výtvarník Trnka, který Frejkovi oddaně slouží, i tehdy, když by měl
pro odlehlost úkolů odmítnout, navzdory svým některým krásným inscenacím nevnímá dosud živě a naléhavě divadelního prostoru a utíká se
k ploše, utíká k ploše kde může, protože zatím na scéně jen maluje, byť
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někdy překrásně, ale nestaví; tento výtvarník, který by mohl nicméně řešit
. problém symbolické hry v takovém Tylovi, aby zčeštil více svůj výtvarný
rukopis, upadne z režijního úradku do chtěného realistického primitivismu,
který není ničím jiným než zakukleným starodávným dekoračním malířstvím. A tak cestou vyspekulovaného primitivismu kráčí scéna zpět. Protože, nemylme se, takový módní barokisující primitivismus je maskou popisného realismu. Jen tepla hmoty realismu ovšem postrádá! Tento Trnkův
a Frejkův umělý primitivismus je jen lícem falešného popisného realismu
nynějších výtvarníků Podhorského.
Konkrétní námitky máme tu proti dvojí dislokaci prostředí; z pokraje
lesa přeložil výtvarník s režisérem akci do polí a se země přemístili většinu
nadpřirozených bytostí do nebe. Vytrhli tento živel z rodné půdy a zcizili
jej člověku. Toto počínání je nebásnické, násilné, beze smyslu. I kdybychom se chtěli smířit s tímto experimentujícím pojetím, museli bychom se
tu shledat se svébytným výtvarným řešením, k němuž však Trnka nedospěl.
Jeho scenerie nehrají, nýbrž statují. Jeho krajina nebo hospoda jsou ztrnulé.
Jsou to jen půvabné dekorace. A taková hájovna v lese? Obrázek z dětské
báchorky! Tedy odněkud, odkud chce Frejka »Strakonického dudáka« vysvobodit. Jak z vnějšku tu vytvářel Trnka své scenerie, jeví se v zkratce
na chalupě Kalafunově. Stylisuje chudobu Kalafunova příbytku. Toho je
třeba. Nechť ji stylisuje sterým způsobem, ale způsob, kterým vystylisuje
vnitřek Kalafunovy chalupy tak, že scéna zamrazí, není pravý a šťastný.
Kalafuna se vrací do útočiště domova, který jej má doslova pojmout ve svou
teplou a líbeznou náruč. Tohle však je náruč pustoty po kruté dražbě!
Čili: nelze vyjít od abstraktní představy nějaké chudé chalupy, nýbrž musí
se vyjít z konkrétní potřeby básně, z potřeby její atmosféry, z potřeby
dramatického ovzduší. Trnka ve »Strakonickém dudáku« výtvarničil
*

Tato inscenace byla částí kritiky hájena, protože v ní byla spatřována
novost i modernost. Někteří dokonce ve své horlitelské reklamě se ohrazují proti případným námitkám tím, že odpůrce pojetí i provedení předem
označí za zpátečníky, kteří nemohou pochopit domnělý pokrok. Musí tedy
odpovědný kritik vzít na sebe odium domnělého konservativce za cenu
pravdy proti domnělému přínosu revolučnosti. Frejka s Trnkou se touto
inscenací octli tam, kde jsme je mít nechtěli, na půdě minulosti, jenže
se tam dostali nechtěně zadní branou. Octli se v osidlech režisérismu a vý-
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tvarničiny, z nichž unikali. Zvlášť Frejka oslabuje si zbytečně své nynější
vedoucí umělecké postavení pro marnivý titul domnělé průbojnosti nebo
modernosti, ač ve skutečnosti jde o přežitek včerejšků. Oponujeme tu Frejkovi, protože si ho opravdu vážíme, chtějíce mu pomoci v zápase s ním
samým, usilujíce o to, aby překonal následky dosavadního neúplného vítězství nad anarchií své vlastní mladosti.
U této inscenace si připomeňme v závěru, po čem se v generaci, která
dozrává, volá. Nuže, volá po člověku. Volá sice po něm více méně každá
doba, protože každá volává po člověku novém, ale tato generace po něm
volá zvlášť hlasitě. Režiséři se vyznávají, že usilují o taková pojetí, aby jim
v inscenaci promluvil člověk. Herci rovněž chtějí vytvořit člověka a považují za nejlepší uznání, když se o nich napíše, že stvořili opravdu člověka
živého. Někteří z mladých kritiků, posedlí touhou stát se generačními tribuny, plní noviny všemi pády podstatného jména člověk nebo lidství.
Všimněte si dobře tohoto generačního toužení po člověku. Nahlédněte do
psychologie této horoucí touhy, o jejíž upřímnosti nelze nikomu pochybovat, neboť tohle míní tato generace nesmírně vážně. Nemyslíte, že se po
něm pídí tak opravdově, protože ví, že mu byla dosud daleko a protože
cítí, že jí dosud uniká? Kdyby znala člověka, rozuměla mu a dovedla jej
vytvořit, nehledala by jej tak zoufale a nevolala by po něm tak úpěnlivě.
Ale nezná ho. Hledá jej dosud. »Strakonický dudák« je právě svědectvím,
ze jej hledá a ze ho ještě nemá. Podoba clowna nebo typů komedie dell arte
sem dotírá. Když se někdy zazdá, že český člověk byl již zpodoben, postava
se náhle pohne a ukáže se čertovo kopyto cizího rodu a školy. Zvláště někteří z nejmladšírh, potomci této generace, kteří od ní na scéně člověka
zřídka viděli a píší nyní o výkonech této generace, považují tyto typy za
naše lidi; dívají se na lidi odnikud a považují je za lidi od nás. Ti zrající
umělecké generaci nejvíce škodí.
Nakonec ještě dodejme. Jak je nesnadné z revoluční anarchie, již tato
generace prožila, vyjít k člověku, najít ho a stvořit ho! Je to tak těžké
proto, že ho nelze nalézt mimo sebe, nýbrž v sobě. A v sobě tato generace
nedokončila boj s rozkladnými prvky anarchické divadelní revoluce, kterou
prožila. »Strakonický dudák« 1943 zůstane historickým činem, protože
nám její tvůrčí stav zjevil.
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Bedřich Baumann
F I L O S O F U NÁS D O S U D C I Z Í
I. Úvod.
Motto: Četba sv. Bernarda a užívání Nového Zákona, zvláště sv. Pavla,
pomáhaly mi ihned od začátku a ustavičně, abych se cítil jako v cizině
v našem intelektuálním světě; a Čím více jsem chtěl býti na výši své doby,
tím více jsem se snažil obklopit se pro takové studium atmosférou, která
se nedatuje: filosofií volného vzduchu a plného lidství, jež by mohla
býti tak dýchatelná ve dvacátém věku, jako by bývala dýchatelná v II.
nebo ve X I I . století, a jež nedoufá nalézti nejaktuálnější aktuální leč tím,
že hledá nejprve vždy vhodné věcné, i když nebo zvláště když se nezdá
aktuální.

Maurice

Blondel

Integrální či konkrétní realism, jak odborní filosofové nazývají jednostranně duchovní směry, vzniklé kolem Blondela, a které my budeme nazývati pro zkratku blondelismem, vznikl jako reakce na duchovní atmosféru
druhé poloviny X I X . stol., prosáklou naskrz liberalismem. Jednotlivec,
domáhající se autonomie především na poli politickém, kladl sám sebe za
cíl i ve vědeckém zkoumání. Chaos panuje nejen v oboru přírodovědy (naturalism zde vyvíjí úsilí, aby redukoval myšlenkovou činnost na život
a život na hmotu), nýbrž i v čisté filosofii: agnosticism, pragmatism, relativism a utilitarism upírají rozumu schopnost poznání, maří úsilí o vysoký
mravní standard a podkopávají vpravdě posici všeobecnosti.
Proti takovému ovzduší probleskávají ojedinělé jiskérky obnovy. Roku
1899 vychází Bergsonova disertační práce »Essai sur les données immédiates de la conscience«, průkopnické dílo nové epochy, kde autor, navazuje
na Maina de Biran, Ravaissona a Renouviera, poukazuje na absurdnost
systémů výlučně mechanistických a deterministických. Vlastním učitelem
Blondelovým je Leon Ollé Laprune, hlasatel psychologické apologetiky,
předchůdce methody immanence. Zabývá se v prvé řadě problémem mravní jistoty, jež není záležitostí inteligence ani citu. Ve svém hlavním díle
»De la certitude morale«, přiznávajícím se k Platonovi, Aristotelovi, svatému Augustinu, Pascalpvi, Kantovi a Biranovi, bojuje proti intelektualismu a fideismu a praví: »Poznávati znamená nedělitelně, bez užití umělých prostředků (artifices) reflexe chápati jevy a reálné bytí, které je jejím
základem« (str. 226, 227). L. Laberthonniére (f 1932), pojímající filo-
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sofii jako morální metafysiku, je ještě větším antiintelektualistou (»Není
možné býti intelektualistou a zároveň křesťanem«, Essais de philosophie
religieuse, str. 186). Eduard le Roy, vlastní představitel modernismu (k tomuto pojmu se ještě vrátíme), stál blíže než Blondel spiritualismu Bergsonovu, s nímž prohlašuje, že »pravá filosofická methoda nám představuje
pohyb jakožto základní realitu a na nehybnost se dívá naopak jako na
realitu druhotnou a odvozenou« (Comment se pose le probléme de Dieu
v Revue de Métaphysique et de Morale, str. 6). Proti důkazům filosofie
thomistické o jsoucnosti boží, proti níž soustřeďuje své veškeré úsilí, uvádí,
že »ti, kdož věří v Boha, nevěří v něj vůbec pro svůj důkaz« (tamtéž,
str. 3), neboť »dedukovati Boha je stejné, jako jej popříti« (str. 48). »Konkrétní skutečnost se nedemonstruje, nýbrž je vnímána,« praví (str. 46).
Je záhodno zmíniti se právě v této souvislosti o ozvucích, které Blondel
podnítil v českém duchovním životě, kde, bohužel, kromě dílka Lefěvreova, vydaného péčí p. Floriana, Meditace o Bohu a statě Intellektuální původ
krisí v Arších vyvolal positivní zájem pramalý. Doc. Dr Polakovič uveřejnil ve svém Filozofickém sborníku studii »II problema del destino«.
Olomoucká Filosofická revue reagovala r. 1935 (str. 34-39) úvahou P.
Soukupa o blondelismu, nezakládající se, jak správně poukazuje Polakovič, na studiu pramenů, nýbrž jen na přehledu blondelismu (T. d'Eypernon: Le blondélisme, Louvain 1933). Táž revue přinesla r. 1939 (str.
187) několik thesí pod značkou R. E., »ktorými uvádza čitatelov k nepravdivým náhladom na Blondela, a nakol'ko tvrdí, že Blondel a Polakovič hlásajú nevyhnutelnosť nadprirodzeného poriadku v smysle, odsúdenom
Cirkvou« (Polakovič: Na adresu »Filosofickej revue«, str. 46). Souhlasíme
s tím, že ani novoscholastická Filosofická revue, jež je v této otázce ostatně v rozporu se znalcem sv. Tomáše, P. Sertillangesem (podle něhož je
úsilí Blondelovo »un effort de philosophie chrétienne dans un sens
beaucoup plus fondamental, sinon plus profond que celui — relevé par
M. Gilson--- ou par M. Maritain«; La Vie Intellectuelle, 1933, str. 14) nemůže býti ani orthodoxnějŠí než Řím, ani si nesmějí dominikáni výhra- *
zovati právo rozhodčího v otázce církevní orthodoxie. - Stanovisko loyální
a ospravedlňující k Blondelovi zaujal mladý slovenský Filozofický sborník
v redakci dr. Polakoviče, jemuž M. Blondel věnoval do prvního čísla článek: »Myšlenka pro činnost a činnost pro spojení s pravdou a dobrem«
(»La pensée pour Faction et Taction pour l'union au vrai et au bien«).
Tolik k informaci o sporech o Blondela po stránce pravověrnosti u nás.
Otázka je však tak vážná, že jí věnujeme zvláštní kapitolu o modernismu.
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Abychom se dostali k jádru Blondelova myšlení, jak je vyložil ve své
trilogii o činnosti, myšlence a bytí, vzpomeňme, že S. Souriau, profesor
filosofie na lyonské fakultě, zachytil znamenitým způsobem ve svém pojednání jeden ze základních sklonů našeho poznání: choutku ztotožňování,
identifikace předmětu a naší představy o něm. Tato choutka se v nás objevuje již v nejútlejším dětství, kdy jsme »pouhým zavazadlem smyslových
dojmů«, poskytnutých nám fysickým životem, jako nejprimitivnější popud,
abychom »poznávali« věci, lidi, barvy, zvuky, chuti přímo v jejich realitě,
domnívajíce se, že je poznáváme tak, jak jsou. Postupným vývojem poznávání se však také objeví diferenciace smyslových dojmů nebo mínění, stavící nás často před tíživé rozhodování. Tuto alternativu řešíváme »po kantovsku«, anebo, abychom mluvili slovy jednoho z Blondelových žáků,
volíme stránku, »která realisuje alespoň formální totožnost předmětu a
jeho představy v myslícím subjektu, jakož i vlastností tohoto předmětu
s názorem, který jsme přejali za svůj«. Přejděme od této noetické diagnosy
věčné dětské nemoci lidského poznání k metafysice »Action«, hlavního
díla Maurice Blondela. Jemu nejde již o »přehodnocování hodnot«, nýbrž
o překonání dosavadních perspektiv, o překonání »pravdy zdola«, o porážku kultu »fakt«, pokládaných za samu realitu věcí. Analysa »činnosti«
nás osvobozuje od ilusionismu ducha a srdce. Abychom »poznali« reálno,
nestačí totiž mysliti, ba nestačí ani věřit i. Je třeba »jednati«. Jednati již není
»poznávati« či pozorovati, jednati znamená současně dávati jako přijímati, jednati znamená spojití subjekt s předmětem. Jednati je - podle slov
Urtinových (Henri Urtin: Maurice Blondel) - »títi do živého, zvoliti si
cestu, pustiti se po ní a zbýti se týmž gestem všech ostatních«. »Reálno je
pevně ustanoveno nesmírným dynamismem, obráceným k nekonečnu, až
k Bohu, čirému konu; svou vůlí, usměrněnou k dobru, jsme instalováni
v reálnu, a tak konečně ve znamení reálna můžeme oceniti zjev. Můžeme
pak rozeznati ve svých osobních úsilích, ve svých ideách, ve svých druzách idejí, ve svých menších nebo větších kapličkách, ve svém kmenovém
nebo národním příslušenství, ve svých Školách, skupinách a třídách, ve
všech těch pomíjejících příhradách, tu částku reálna, kterou v sobě tají...
Pak se veliké dobrodiní činnosti, jak ji definuje a analysuje Maurice Blondel, jeví v celkovém obrácení směru: ne již pokus vysvětliti reálno jevem,
nýbrž hodnocení jevu samou zkušenosti reálna, jez samo je poznáváno pomocí Činnosti« - prohlašujeme s H. Urtinem (tamtéž, str. 12). Tedy ne již
vycházeti od jevu k reálnu, jak jsme činili doposud, nýbrž viděti jev skrze
reálno.
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A je ještě jeden revoluční charakter blondelismu, který si musíme
uvědomit. Blondel vystoupil v době, kdy věda vytvářela z ethiky monopol
pro sebe, násilně nacpávala mravní (Lévy-Bruhl) či sociální (Dürkheim)
fakta do klasifikačních kádrů. Bylo opravdu na čase, aby »Hospodin
vzbudil vysvoboditele«, který dokázal, že »v rádu praktickém nic nepojde
z filosofie dobrovolně neúplné« (Blondel), a ukázal, že filosofie není
balicí papír a my odpadový košík na »fakta«.

KNIHY
Mezi

historií

a

dneškem

Mirek Elpl: Důl u Veselého rytířstva. Vydal v červnu 1943 nakladatel Josef Lukasik, jako
22. svazek Edice moravských autorů »Návrat«. Frontispic nakreslil E. Milén.
Po určitých zkušenostech s Osamělým rváčem Miloše Kratochvíla, který doslova zdůraznil, že nechtěl psát historický román ( » v e skutečnosti neexistuje, je to jen vigneta knižního trhu«), dostává se nám do rukou nová kniha osmatřicetiletého moravského spisovatele Mirka Elpla, D ů l u Veselého rytířstva, autorem jako kronika ze starých časů titulovaná.
Ale ani Mirek Elpl nezůstal věren tomuto v podstatě »historickému« vymezení své
práce a jeho kniha zejména v poslední třetině svého stránkového rozsahu zřetelně přechází
do ideového a ethického zaměření, k jisté nadčasové typisaci lidského neměnného osudu,
v němž Jan, původně lehkomyslný a ve Veselých nocích ( I . ) žijící bakalář, ve své náklonnosti k havířům středověkého městečka Prokopova (asi Příbram) i ve své lásce ke své
skromné a tiché ženě Marii mění se v usedlého a spokojeného Šenkýře (II. Šťastná krčma).
Marie vsak je nešťastnou náhodou obviněna z vraždy svého nehodného otce a brzo poté
umírá při morové epidemii (III. Morový d ů m ) . Jan, zasažen takto nevyzpytatelným soukolím vyššího osudu v samotném středu své vlastní existence, odchází z Prokopova a »když
vlající reverenda zmizí ve tmě lesa, pustí se pes po Janově stopě. Čich ho vede tmou. Za
Janem. K životu.«
Jakkoli je zřejmé, že mnohými svými souřadnicemi souvisí problematika v ději skrytá s obdobnými i s jiných stran pozorovanými tendencemi v současném českém románě, je
přece nutné (a právě proto) zdůraznit, že ona zavinila z valné části nevyváženost Elplovy
práce, v níž dějová osnova se .svým ethickým jádrem hraje úlohu leckde velmi nebezpečně
papírové a neživotné šablony, a to tím více, čím zřetelněji rozsah »kroniky« přesahuje. J e
to ostatně zřetelné i při sledování struktury a stavby autorovy knihy. Jestliže v počátečních kapitolách upoutá nás Mirek Elpl svým úsilím po literární zkratce, s níž dovede své
osoby vyhmátnout v dějových situacích a charakterisovat je především v kolektivním prostředí, z něhož vyrůstají, pak jejich lidská tvářnost a životnost uniká mu ve chvíli jejich
abstrakce, kdy je chce učinit nositeli své zamýšlené ideje. Pak na místo své úsporné dikce,
která by mohla být i jiným příkladem, upadá do schematičnosti, popisnosti a mnohomluvnosti, počítaje v to i naivní a nepodařené personifikace přírody. Právě tím, že v souvislosti
s myšlenkou děje čím dále tím více mizí Časová podmíněnost jeho figurek (i těch episod-
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nich), rozkládá se autorovi kniha ve dvě nesouladně se protínající části: v kroniku doby
a ve více méně mravoučný příběh. I když nemůžeme s definitivní platností rozhodovat
o přesných záměrech Elplových, s kterými byl román psán, víme, že jeho skutečná hodnota
leží přece jenom v oné »kronice ze starých časů«, ať už jakkoli sympaticky přijímáme současné snahy našich spisovatelů o esteticko-ethickou vazbu jejich prací. Problematika, která
zřejmě patří dnešku a z jeho otázek vyvěrá, je jen v kulisách středověku režírována a zase
by bylo lehké dokázat, že v těchto kulisách ji zahrát, není vůbec dobře možné. A zejména
u Mirka Elpla tuto přehradu překročit nelze. Není proto divu, připadá-li nám D ů l u Veselého rytířstva v některých pasážích (čítaje v to zejména dopisy) jako duchovní obměna
pana Broučka, který sice se také určitou náhodou octl ve středověku, ale při tom myslel
zcela » p o našem«.
Jestliže už naši spisovatelé cítí tak žhavou potřebu psáti o duchovních problémech přítomnosti v historickém prostředí, třeba jim jako memento připomenout nedávný český překlad Gudmundssonovy knihy Bohyně a býk, jejíž autor dosáhl přesvědčivé pro přítomnost
atmosféry tím, že vyhledal (byť zcela vědomě) analogii s poměry pokročilé a rafinované
kultury mykénské. Není-li však mezi jistou historickou epochou a naší dobou určitého
dojmu o jejich celistvé příbuznosti (za předpokladu rytmické pulsace dějinného cyklu),
pak každá adaptace minulosti s aktualisačním záměrem dopadne jen roztříštěně a autor nedocílí ani svého duchovního a myšlenkového úmyslu, ani životnosti svých časově omezených hrdinů.
Jaroslav Morák

DIVADLO A H U D B A
Mistrování

Stroupežnického

Lepší než »Maryša« bylo nové nastudování »Nasich furiantů«, ač i zde rozkládal Podhorský svou dřívější čistou realistickou stylisaci žánrovými drobnostmi - jmenovitě kromě
jiného: v prvním dějství kompars dělá vydatný a zbytečný povyk před komediantským vozem, ale Habršperk se musí divit, že přijeli chodští, jako by o nich dosud nevěděl, jako by
je neslyšel; ve druhém dějství se naopak kompars baví mezi sebou, ač má bedlivě sledovat
hru Petrovu, a ve třetím dějství, které je zmatečné nevhodným sloučením třetího a čtvrtého
dějství, je vesnice donucena přičumovat starostovými okny na výsledek - ale přece jen v základních liniích nerozrušil svou starou inscenaci, jak se to stalo u jeho Furiantů v Uranii,
kde rozměnil ryzí minci svého stylisovaného realismu za drobný bíysknavý penízek hračkářského žánru, aby naň lákal dnešní dychtivou divadelní ulici, jak o to v posledních letech
stále nebezpečněji usiluje a rozchází se se svou lepší minulostí. Zdá se, že se na obnovených Furiantech vzpamatoval, aspoň zčásti.
I zde to je rozsochatý vášnivec Průchův, který ovládá představení usoustředěným
prokreslováním unášlivého furiantství Buškova, jeho nakohoutěné nedůtklivosti a prchlivosti ; tento Bušek, je-li dotčen, se ve svém urážlivém omezenectví necítí. J a k nemá vynikat
Průchova pečlivost o kresbu, když takový RaŠilov kazí svou jadrnou charakteristiku sebevědomého Habršperka nemístnou improvisací slovní i mimickou, když Deyl barokně nakrucuje a zkadeří hlasem i gestem jednoduchou velikost stařečka Petra, takže jej vytlačí
z realistického obrazu jasných linií do Štolbovského nebo Šamberkovského figurkaření, kam
za ním míří rovněž Neumannův Fiala, jemuž žádného tetelení není dost, aby ukázal krej-
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Číka, pro něhož má hojnost komiky sušenkovitého zjevu a krabatě vřískavého hlasu, aby
vytvořil výraznou postavu, takže by jej nemusel neukázněností docela zpitvořit; jak si nepovšimnout Vojtova vojáčky pevného Bláhy, v němž se zase tento přezíraný herec uchytil,
aby se rozpomněl na svůj tvořivější včerejšek, Bláhy, v jehož stárnoucí mužnosti ožívá typ
alšovského vysloužilce, a jehož zdušený hlas se dere z nitra bezprostředně, přímo, horlivé,
jak míjet jeho hru tělem duší, když se vemlouvá vedle takové mdlé Markytky Strobachové,
vyrážející naučeně buláčtinu, již má jen na jazyku, aniž by se s něho linula volně, když
Smolíková v Dubské místo rázné selky předvádí řečnivou paničku z maloměsta, když Jiřina
Steimarová sice správně nedělá z Kristýny blbečka, jenže nestačí vykreslit srdečnou prostoduchost přihlouplého stvoření; jak ustavičně nevnímat jemně portrétovanou rozšafnost
a duševní převahu Dubského ve Vydrové výrazně nevtíravé modelaci, ač by byl měl vytvořit právě on Petra, aby mladé generaci ukázal touto svou starší rolí, jak lze Stroupežnického postavy dotvářet v monumentalitu zvroucněním hry, ztišením hlasu a zvnitřněním
furiantství, jak tedy nevnímat tuto monumentalisující stylisaci i v Dubském, když většina
si libuje v rozptylné figurkářské drobnokresbě, v efektu detailu, jenž ztrácí souvislost s celkem a drobí kresbu, když po jímavě zajíkavém Sumbalovi Veverkově Podhorský sám jej
obtíží hanswurstovskou hrou přehnaného strachu a tvrdé výplaty na zadek, když tím strhává s sebou k hanswurstiádě i rej divou a srdnatou Šumbalku Pačové, kdysi z nej lepších postav hry, dosud v jádře správně pojatou, když režisér nestřeží, aby herci sami neškodili
i takovým dobrým výkonům, jako je medvědovitý Smejkal Pivcův s utkvělou myslí na včely
nebo jako je Rolandův durdivý Kožený, koktající s úpornou důležitostí svůj zákoník, jak
nezalitovat, že Boháč v upraveném Václavovi nemůže rozehrát své furiantské předsevzetí,
že krejčová Ježkové se jen nutí do přísnosti a řečnosd Fialové.
Jak krátce nepoukázat na těch několik výkonů, Průchy, Vydry, Vojty, Boháče, které
jsou plastické a ukázněné proti těm některým, Rašilova, Neumanna, Pivce, Rolanda, PaČové, které by mohly být takové rovněž, kdyby byly ukázněné a kdyby herci nemistrovali
improvisací a genrovým samoúčelnictvím autora. Jak nevytknout důrazně režii, aby místo
mistrování stavby Stroupežnického si hleděla svého vlastního úkolu, aby místo nemístné
péče o stahování aktů dbala o čistotu slohu, o péči v souhře a vytváření postav, aby na
sebe neupozorňovala tím, jak Stroupežnického rozruší, nýbrž tím, jak jej pochopí, vyladí
a dotvoří; krátce: aby si hleděla svého.
JZ

Otazníky

nad i n s c e n a c í

Posledníh o muže

Inscenace Svobodova »Posledního muže« ukázala in nuce úroveň Městského divadla
poříčského. Interpretaci musel zachraňovat host; nicméně vítaný. Salzer si uvědomil vyváženost komedie, její realistickou fakturu komposiční i psychologickou, a resignoval před
ní na jakoukoli deformaci, jež by jeho režijní práci okázale tlačila do popředí. Zmoudřel
před tímto Svobodou. Nechtěl se ukazovat, chtěl ukazovat komedii. Má za to naši chválu.
V »Posledním muži« není nic satansky výsměšného. Pouze titulní moliěrovská postava proniká nad »střední životní pásmo« Svobodovo. Proti žánru okolí vystoupí ostře a kotví
v něm. Salzer setrval na dokumentárnosti maloměšťanského pražského prostředí hry. Ale
byl by k tomu potřeboval lepší soubor, který nemá, a lepší obsazení, které si nepochopitelně odepřel.
Či je snad téměř wildeovsky umírněná Lukásová dychtící Helenou? Nebo je Stránská,
plná resignace, temperamentním děvčetem, jakým musí být troufalá TonČa? Obojí: nikoliv.
Nebo je oktavánský E. Konečný oním bojácným, leč vážným ženichem Markem? Hodí se
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k nasi distinguovaně usedlé Heleně a Helena k němu? Mohou tvořit svobodovský pár?
A stejně: múze tvořit dvojici taková co chvíli nostalgicky zahleděná Tonča se sextánským
Jaroslavem, kterého nedovede hrát, ale představuje pohostinsky a ochotnicky Skládal, který ještě neví, co si s ním počít? Vždyť zde je poměr opačný, než jak má být: ona filosofka,
on gymnasista! Herectví je zde tak slabé, že nestačí, aby zastřelo, že tito herci nejsou těmi,
které mají představovat.
Potom jsou zde jiní, kteří jsou těmi, které představují, ale přesto je přehrávají. Tak
Friedlová je typem ženy »zlomené vůle«, přímo ideálním, proč ji tedy ještě nahrává pathetickým obracením očí a dramatickým lomením či spínáním rukou, když by stačila nápověd?
Langová je půvabnou Zdeňkou, ale proč nahrává naivitu? Proč zavádí postavu do těsného
sousedství studentského věku Tončina? Takové i jiné otazníky se hrnou do pera.
Zavěšujeme je i nad režií, která nechává dělat týranou rodinu zbytečnou posunčinu.
Proč všichni nápadně vzdychají, pozdvihujíce oči, spiklenecky mrkají a kývají rukama za
zády tyranského otce s ilustrativností loutek starého Kopeckého? Méně by tu bylo více!
Mimický projev je v představení nadsazen jako v němém filmu. Taková vnější přemíra
projevu se objeví vždy tam, kde není vnitřní charakterisační jistoty. Jestliže lze těžko takového Svobodu vyvracet z realistických základů, třeba chtít, aby herci i režie na jejich bezpečí postavili reálné bytosti. Herci zde k tomu neměli sil - kromě dvou. Režisér, který tu
přestal čarovat, najednou jako by nevěděl, co dělat; a věděl-li, dělal méně, než umí. Z uvědomění o uměřenosti stavby komedie měl vyvodit důsledek a sestoupit do hloubky. Měl
vypracovat souhru, která dosud vázne na několikáté reprise, již jsme viděli, a na níž se přehrává v mimice i v přechodech, aniž by se pečovalo o přednes a rytmus i napětí dialogů
a situací, takže situační komika, jíž se hra zachraňuje, převažuje nad slovem a nad charakterem. A právě práci na slově a na charakteru jsme ve střízlivém a čistém režijním pojetí Salzerově marně Čekali. Wenig mu na Šikmé podlaze nastrojil realisticky poměrně výstižně měšťanský interiér. Máme jedinou, ale zásadní poznámku k této scéně: plastiku hry
tato šikmá jevištní plocha zvyšuje, neboť z rovného hlediště se na ni ideálně vidí; ale tato
šikmost způsobuje vratkost nábytku, takže takový doslova opilý interiér ruší hrůzné pedantství pořádku »posledního muže«, jehož tragikomiku tato komedie zjevuje; asymetrie
obrázků, rozestavění nábytku i šikmá plocha se příčí svou sugescí kolísavosti potřebě pedantské symetrie a tyranii pořádku, které Kohout vytvořil a v nichž jediné musí žít, jak se
mu zdá.
První mezi sobě nerovnými byla postava tyranského otce Kohouta, vytvořená Marvanem. Zavilost tohoto pedantství obrátil Marvan zevnitř navenek do účinného projevu neúmorné překypělosti, prudkých pohybů, řízné chůze téměř v poskoku, s náhlými obraty, se
zlobivými výbuchy přání, rozkazů, slídění a lstí, všechno v samolibé důležitosti a nenahraditelnosti, všechno pod vysokým tlakem opravdu tísněného, přetopeného, syčícího »kotle«,
téhleté představě Svobodově byl mnohotvárný Kohout v Marvanové podání nejblíže. Marvanův Kohout netrýzní z rozkoše ani ze zvyku, ani z povolnosti okolí, jak jsme viděli Kohouty v posledních letech, nýbrž ze zdravé nevybité síly, z kypivosti člověka, jehož činorodost nebyla obrácena jinam. Neboť je to činorodost předčasného pensisty života. Jen více
číhavosti by měl mít tento Kohout, než padne do léčky Bečvářovi (první dějství), a méně
nápadné radosti nad svým dílem, neboť jeho domnělá velikost je mu samozřejmostí (první
a zvlášť druhé dějství), a ještě hlubší a niternější úchvat nad poznáním pravdy (třetí dějství). Z Burianova divadla si Marvan přináší znatelný sklon k efektu, projevující se přehráváním mimickým i gestikulačním - aniž by však jím potřeboval maskovat vnitřní chabost jako ostatní - a pronikající zvlášť na příklad scénou s kladívkem nebo utřením rukou
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do povlaku ( ! ) , věc u úzkostného Kohouta nemožná, groteskní prvek z burianovského rodu; na některých reprisách z charakterní role dělal roli jen konversační a v překotnosti
přednesu mizel místy i charakter i srozumitelnost; tyto nedostatky kresebné a podobnou
láci charakterisacní musí Marvan ze své tvorby vyloučit úplně. Proto by měl včas přejít na
scénu, která by mu skýtala bohatší tvárné možnosti.
Leraus se družil v Bečvářovi k Marvanovu výkonu větší plastičností přednesu než
obvykle. Měl tu dokonce konversační jistotu, která jeho hru vylehčovala, vázala a ucelovala. Touto rolí slibně rozehrál svou jednostrannost.
JZ

Šrámek v podobě

svobodovské

V »Létě« Prozatímního divadla zachytil Höger nenávratně prchající příležitost, aby
vytvořil Skalníka. Měl opravdu na čase, aby z něho nevyrostl. Zčásti se to totiž již stalo;
z té části, jíž má promlouvat útlý, zjitřený chlapec, jemuž zvichřené smysly vhánějí krev
do spánků, do tváří, do očí, jemuž přetlakem se napíná tělo, hranaté a tvrdé, před opojením, jež jím otřese, prochvěje a jež je zvláční. Tuto fysis Skalníkovy bytosti nemohl Höger
postavě již poskytnout. Vyhrál však Skalníka jinak. Pojal tuto roli jako lyrický part, který lze vyzpívat. Zachvívání hlasu a těla, horoucí vibrace tónů, zajíkavost ze smyslového
omámení ženstvím a létem plály v jeho oduševnělém výkonu rafinovaně. Jeho Skalník sice
neprožíval pubertu, ale hrál ji přesvědčivě. J e v tom umělectví Högrovo i umělost jeho
Skalníka, jehož zpoetisovaná puberta zavání jemnou literárností. I tak je tento rtuťovitý
a nervosní Skalník kultivovaných smyslů z nej lepších, které jsem viděl, nepoznav legendárního Skalníka Matysova.
Stázu hrála Matulová; totiž hrála vlastně víc Matulovou než Stázu, byť nikoli bez
půvabu svého mládí, jak u ní bývá pravidlem. Toužebné tóny třetího dějství zněly naléhavěji a přesvědčivěji než nedosažená a nedosažitelná dravost její Stázy prvního dějství. Ve
třetím dějství se přiblížila plíživou plachostí k Stázině bytosti, ale jaksi zadem a jen pohostinsky; Stáza, která má vpadnout a zachvívat scénou »jako jarní bouřka«, jak o ní říká
skvěle Šrámek, zůstala za scénou a stojí mimo dosah Matulové. Onoho bolestného, abych
tak řekl glázrovského trýznění smyslů a žhavení zdravého těla se nedobrala. Puberta Stázy
Matulové je pubertou studentky, která je na vesnici na letním bytě.
Kromě této ústřední dvojice a vedle ní, v mnohém i nad ni, vynikl Dohnal v Peroutovi tím, jak po prvé tento milovnický herec s charakterisační jistotou poukázal na svou
tvořivost v novém oboru. Nepronikl sice až na dno zpohodlnělému epikurejství Peroutovu,
protože jej zatím ještě příliš nadlehčil do mírného poskoku, ale dovedl dát spodní humor
jeho manželské blahobytnosti, mírnou ironii jeho zkoumavosti a hořkou bolestivost nad
ženinou nevěrou. Jeho ženu zahrála Šejbalová. Obestřela ji půvabem zralého ženství, ale
ku podivu ztlumila její rozněcující dráždivost. Proč? V jejím podání je to jen pěkná panička, která se pouze značně nudí. Ale tak to nemá být, protože tato paní Peroutová by
s Chvojkou neprchla - už z pohodlí nikoliv - ta by zůstala, kdežto Šrámková paní Peroutová
odchází z utajované překypující dobrodružnosti srdce, pohrávajíc si nejdřív se Skalníkem
a oddávajíc se potom Chvojkoví. Rovněž i jemu, Chvojkoví, měl dát Gruss víc přetlaku,
víc ovládavého vření, více dotčeného mužství pod povrchem uhlazeného klidu.
Tento obsah a napětí měl vyvolat v hercích režisér Vojta Novák, kdežto on je ponechal, aby kromě Högra vyhrávali Šrámka v nižší střední poloze, v poloze typicky svobodovské, v poloze ukrocené letní idyly. N a reprisách se představení uvolňovala, vzchopila se až
při Spálově pohostinském vystoupení, protože se čekala účast kritiky.
Ž i d IX. 35.
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Pak bylo znát, jak Smolík i Baldová odvrhovali pohodlné šarže a upouštěli od sentimentality, jíž jinak na reprisách překypovali. Smolík promlouval své farářské věty opravdověji i vzrušeněji bez předchozího poklesávání hlasem, Baldová si dávala na přednesu víc
záležet, i Šejbálová rozehrála víc svůdnosti v paní Peroutové. Mnohé bylo zlepšeno. Zůstává mně nicméně nepochopitelno, jak tak proslulý šrámkovský herec, jakým je Smolík,
dovede se otočit zády k tak vděčnému úkolu, jakým je mu farář Hora. Stejně nelze pochopit úkaz opačný, proč totiž náŠ výtvarný průkopník Hofman, zjev jistě nešrámkovský, je
nucen vytvořit scénu pro Šrámkovo »Léto«. Patrně zde existuje nějaká generační vázanost
mezi režisérem a výtvarníkem, vázanost ze včerejška, jako Frejka a Trnka, místo volné
homogenní souvislosti, a setkávání k určitým inscenačním úkolům, vytvářejí trvalou generační vázanost v dnešku. Tradice omylů se zachovává.
Spal, který hostoval v »Létě«, byl pochopitelně studentu Skalníkovi blíže. Jeho jinossky hranatější gesta i prostší hlasová intonace byla spontánnější a naléhavější. Hogerův
výkon byl ovšem citově bohatší. V obojím případě však převládal rozum a hra nad prožitkem. Spal by mel růst na velkých příležitostech menší scény.
JZ

Z malých pražských

divadel

Dramaturgicky nejvyrovnanější poprázdninovou práci vykazuje prozatím Nezávislé
divadlo. J e to ovšem také zásluhou dvou režisérů, Palouše a Škody, kteří sem byli angažováni a kteří vyplňují mezeru, jež byla divadlu nejvíce na závadu. Bez režiséra, stálého režiséra, se divadlo, které chce poctivě pracovat, neobejde. J e to vidět na příkladu Uránie, kde
u každého představení chybí stmelující ruka režisérova. A tak konečně, po všech pohostinských vystoupeních a záskocích herců, získalo Nezávislé divadlo dva režiséry, kteří zřejmě
pracují dobře. Dramaturgie divadla se ustálila a doufejme, že již nebude výkyvů směrem
dolů a že už je navždy odzvoněno vdavek chtivým děvčatům s hraběcí korunkou. Tři premiéry aspoň zavazují k udržení linie. Ortnerova »Rajská zahrádka« byla prvním takovým
pokusem, v němž se zejména osvědčila nová Členka L. Vostrčilová, severské »Hry s ohněm«
spolu se Šrámkovým »Plačícím satyrem« ukazují, že se již našel klíč k uvádění opravdu
hodnotných věcí. Práce režisérů opět ukazuje, že již pomalu splývá různorodý herecký soubor, v němž bylo příliš mnoho rozličného školení. Začíná se tu nějak z gruntu pracovat,
i když zde ještě jsou a snad i budou neucelená představení, jakým je na př. právě »Plačící
satyr«. Ukazuje se tu jasně, jak je těžké opravdu zahrát Šrámka. Z herců Nezávislého divadla se nejvíce Šrámkovi přiblížila L. Libertýnová ve své paní Setumské, neboť dovedla
říci i to, co se skrývá za slovy, dovedla přinést na jeviště náladu, zatím co tři muži jen hráli
text, aniž by jej vyhrávali beze zbytku. Rozhlasové Školení bylo zřejmě výhodou R. Libertýnové, neboť ji naučilo »hrát hlasem«, naučilo ji stavbě věty a bohatějšímu jejímu zabarvování. Proti výhradám, jež je možno mít proti hercům i proti výpravě Sládkově, která nechává černý horizont, kde má být rozjásané letní nebe, je zřejmé, že se tu již klube na světlo
lepší práce. Bude zapotřebí delší cesty, než se herci zcela přizpůsobí vzájemně a než s nimi
bude možno podnikat ještě hlubší práci, zatím jsme vděčni za tyto ukázky, které již dokazují vážnost, s níž se nyní přistupuje v Nezávislém k práci.
*

Intimní divadlo proti tomu stále ještě kolísá a je pak tedy možno, aby se jeden večer
hrál Dykův »Veliký Mág« a druhý »Kdo líbá Marianu?«, což je skok jistě příliš odvážný,
který nemůže končit dobře. Dvořákovo studio zůstává celkem stranou starého souboru,
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ačkoliv herci někdy přecházejí; starý soubor se zatím nemůže: odpoutat plné od lacinějšího
zboží. N a druhé straně je nutno pro tento soubor opatrně vybírat, dramaturgie tu má neobyčejně těžké postavení a je dost svízelné najít tu správnou cestu. Nevím, nebude-li od
všelijakých těch hříček přechod k Pirandellovi příliš těžký. Pro Intimní divadlo je nutný
přísný a přesný plán, který by si nedával hned nejvyšší úkoly, ale vzdělával svůj soubor
soustavně stále výš. Dvě Dvořákova představení nepřinesla vcelku podstatnější odchylky
od jeho dosavadní práce. Ještě stále se nedostal z osidel režisérismu, stále ještě dramatikův
text spíše odživotňuje, než aby dělal pravý opak, stále jeste nedopřává hercům opravdu
»zahrát« a stvořit postavy. Jeho experimenty nesou v sobě prozatím více záporů než kladů,
jeho inscenace na větším jevišti ještě neprokázaly osobitost, které bychom si právě u Dvořáka přáli co nejvíce a co nejčistší.
*

Divadélko Větrník udržuje na pořadu Němcovy

soudničky »Sentimentální

k nimž nyní přibyla dramati sace povídek K. Schulze »Peníz z noclehárny«.

romance«,

Jako téměř vždy

v D 99, nemá toto představení v sobě mnoho divadelního. Dokonce proti předešlým pokusům ještě daleko méně. Povídky K. Schulze jsou záležitost ryze a jen a jen epická, vždyť
by také jinak nebyly povídkami. A t. zv. dramatičnost epiky je na hony vzdálena právě
dramatičnosti divadelní. A řekneme-li si, že Schulzovy povídky mají v sobě i jistou dramatiČnost, je to jen Špatné použití pojmu, který patří dramatu. Epika a jen a jen epika je to,
co předvádějí ve Větrníku. Ani rozložení vyprávění do úst několika osob nedá povídce
divadelní formu. V povídce se o ději vypráví, v dramatě se děj před diváky vyvíjí. Popisovat děj sebevzrušenějsí a vyhrávat jej na scéně, jsou dvě různé věci. Dovědět se o střetnutí z vyprávění a vidět je se odehrát před očima, je rozdíl. Větrník provádí většinou dramatisace. Ty se dají někdy umocnit v divadelní formu účinnou a působivou, ale pak t a
nesmí být próza tak důsledně, čistě a jasně epická, jako je tomu právě u Schulze. Tento
básník měl v moci vytříbený jazyk a podivuhodný smysl pro jeho barvu. Jeho »Peníz z noclehárny« je však také lidsky krásný a dojímavě burcující. To vše ještě u divadla nestačí.
Větrník bude muset najít cestu k dramatu. Aby vyšel již ze začarovaného kruhu knižní literatury, aby dovedl své herce k opravdu divadelním postavám, a aby si zbytečně neztěžoval
práci. Proti této výtce nutno uvésti chválu provedení Schulzových povídek. Režijní práce
Smídova je ucelená. Zharmonisoval opravdu téměř bez kazu všechny složky, hereckou, hudební, výpravnou i režijní. Tvoří celek, ve kterém nic se neruší, ale nic také nevystupuje do
popředí. Až na několik pohybů herců není tu nic samoúčelného. Odlišuje se tak tento způsob ostře od režisérismu jiných divadel. Do Šikmo postavené krychle šedých závěsů umístil
rež. Šmída pet herců, kteří vyprávějí. Působivá hudba dokresluje zoufalost jejich hlasů
a dobře volený film vyhrocuje dramatické okamžiky. Po této stránce by to bylo nej lepší
představení Větrníku, neboť práce tu začíná krystalisovat do čistých tvarů. Jistě ovšem
bude mít nadále »Sentimentální romance« větší úspěch, neboť má v sobě víc prvků divadelních a grotesknost situací je vábivě vystupňována. A přece jsou herecké výkony i režie
večera »Peníz z noclehárny« daleko propracovanější, ovšem u některých představitelů
i v »Soudničkách«, a dávají jednotnější představení. Snad příští premiéra her M. Kopeckého vnese již na trvalo do D 99 divadelní hry, a snad již se nebudou tito mladí ve své
práci zdržovat náhražkami divadla, jež nikdy pravé drama hodnotně nezastoupí. Je nutno
se rozhodnout: buď divadlo nebo recitace. Nebo divadlo i recitace, ale odděleně. Mísit tyto
dve věci v jednom večeru do společného kadlubu nelze. Není pochyby o tom, ze literární
večer z moderní české prózy by byl záslužnou prací. Dramatisace ale próze ubližuje, aniž
by dosáhla ryzího účinku. Jak je vidět z provedení všech večerů, není mladým z D 99 malá
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scéna již žádným problémem, neboť si vždy vědí rady a dovedou i na těch několika metrech
vytvořit působivou atmosféru pro svá představení.
*

U »Nového souboru«, který hraje nyní, po odchodu Dvořákovy skupiny, v sále Smetanova musea, je situace jiná. Především je tu nutno přihlédnout k dosti podstatné věci,
a to ke složení souboru. J s o u tu profesionálové, i když z jiných oborů, i ochotníci. Překladatel F. Vrba je dnes již znám jako mladý, nadaný germanista, znám je také J . Karnet. J e
však zajímavé, že přes tento více méně ochotnický ráz, je stavěno toto divadélko zcela mimo
soubory ochotnické a že je přiřazováno k profesionálním divadlům. V tom tkví zásadní
omyl při hodnocení jejich práce. Není možno je zatím posuzovat jinak než jako snaživý
ochotnický spolek, který zřejmě chce udržovat krok s ostatními malými divadélky, který si
však není dost dobře vědom svých sil. Prvý úkol, který si uložili, byl příliš těžký pro začínající soubor. Hölderlinův Empedokles byl divadelním, nikoliv básnickým omylem. Opět
jako výstraha - knižní drama ve zlomcích, myšlenkami nabitá báseň, chudá dějově, těžká
i jen pro recitaci, dosti záludná pro posluchače, jimž také mnohé ujde, neboť někteří herci
nemají vždy čistou výslovnost. To, nač trpělo v tomto sále i Dvořákovo studio - recitace
a ne hra - se objevilo jako dědictví i u Nového souboru. Snad dramaturgie poznala svůj
omyl, jak se dá soudit z přípravy Strindberga.
*

N a konec jen zmínku o divadélku »Živé jeviště«, kde nacházejí dnes uplatnění konservatoristé, bohužel, opět spolu s ochotníky, kde stále ještě není jasno, co, jak a proč.
Divadlo A . Sedláčkové zůstává celkem stále stejně konvenčně dobře i špatně dělané, mladí
herci se pomalu naučili hrát a obecenstvo, hlavně starší, tam chodí stále za »svou Andulou
Sedláčkovou«.
KM

Z brněnských

divadel

Sezóna pokračuje a pomalu tu budou svátky vánoční. - Říjen přinesl na obou scénách
vždy po dvou premiérách. - Lidové divadlo uvedlo hru o 8 obrazech Rybnikáře Kubu od
Vladimíra Müllem.

J e to hra rozvleklá a bez vlastního dramatického nervu. Dramaturg

Kolátor o ní praví na zadní straně divadelního programu, kam ukládává své problematické glosy ke hrám provozovaným, že »hra má poutavý děj i výborné postavy a pro její nevypočítanou přímočarost a čistotu uměleckých prostředků možno ji klásti nad »Zuzanu Vojířovou« - to přece jen nebude pravda, ačkoliv obě hry se sobě navzájem velmi podobají.
Postavy Borový jednají spolu dramaticky aspoň v některých scénách, kdežto postavy Müllerovy stojí vlastně vedle sebe; je to hra o samých mužských partech, tři ženy, které v ní
vystupují, zasahují do děje náhodně a zevně. Hlavní zásluhu o vlídné přijetí Müllerovy hry
v Brně si získal její režisér František Klika, který jí opravdu dal vše, co jen bylo možno:
v třebíčském výtvarníku Vladimíru Neumannovi

si vybral výbojného spolupracovníka, kte-

rý vznosně členěnou architekturou prohloubil a nadzvedl plytký prostor kukátkového jeviště na Veveří ( d o druhé poloviny X V I . veku, v němž se děj odehrává, a k vezdejší podnikavostí rybnikáre Kuby hodil by se více sloh renesanční než gotický); jednotlivé obrazy
proložil hudebními a pěveckými vložkami, čímž celek vyladil, ale také rozvlekl a zeslabil;
dovedl znásobit aspoň vnější rozměry dojmem, že za rybnikářem Kubou a jeho hejtmanem
jdou opravdu celé davy rybnikářů. Většina herců se však necítila v postavách doma a tak
se utíkala k jiným, šťastnějším svým kreacím, což především platí o Jaroslavu Lokšovi a je-
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ho Jakubu Krčínovi z JelČan. ( Z ostatních stojí za záznam jedině hejtman Vykypělův,
chlapsky poctivý a ostře kreslený.)
Brněnská dramaturgie ráda hovoří o svých »úmyslech«, jenže ty jsou patrny spíše z toho, co dělá. Tak hned následující komedie Mie Hergéthové,

nazvaná Životni dílo, byla

zvolena především z důvodů administrativních: po repertoiru mužském hra s obsazením po
výtce ženským. Představení v Brně od počátku umožňovala Jarmila Urbánková, jejíž Široký a jadrný mateřský temperament jako by byl předurčen pro takovou »babu z hor«
Martu Wedenkronovou, která po smrti svého syna přijede za jeho nezkušenými dědici do
města, nezachrání je sice před konkursem, ale odvede si je proti vůli většiny do své pohorské továrny a navždy je získá pro »životní dílo« své a svého rodu. Mladý režisér Jan Strejček hleděl roztavit dobovou ideologii hry příliš už ohmatanou, a dát vystoupit lyrickým
prvkům textu. Tak ji vlastně ladil proti hlavní herečce, která by byla snesla ještě více humorného koření, a hra vlastně také. Ze všech ostatních četných představitelek této ženské
komedie ( J . Láznička, M. Jandeková, J. Koldovská, A. Novotná, H. Krtičková, M. Šupitová a j.) jediná Marie Pavlíková pomáhala herečce hlavní rozmarem a humorem prohřát
a nadzvednout předlohu této konversační hry, v níž to v mnohém zůstalo při thesi a při
schematu.
Po Ibsenově Staviteli Solnesovi uvedly Komorní hry Strindbergova

Otce. Večer Strind-

bergův byl sice šťastnější, ale už úvodem je třeba říci dvojí zásadní slovo: na žádné moderní scéně není možno - a také ne na scéně komorního divadla - aby režii měl na starosti
herec, představující hlavní postavu. Tato dvojí funkce tu bývá tradičně spojena s osobností
prof. R. W a l tra. Rovněž brněnským Komorním hrám nesvědčí, že jejich dramaturgie téměř
pravidelně volí hry, které značně přepínají schopnost jejich ensemblů (většinou posluchači
konservatoře 2. až 3. ročníku, kteří se nadto neustále střídají). Jinak ovsem každé komorní
divadlo má právo, aby experimentovalo.
Středem pozornosti celého večera se stala pí Ema Pechová j. h. v úloze rytmistrové
kojné. Ta něha, kterou dovedla vložit do hlasu a do hry rukou! Její Markytka byla opravdu místečkem oddechu a odpočinku v rodinném údolí, nad nímž neustále burácelo a blesk
bil s obou stran. Walter svého rytmistra vybavil zvláště novými hlasovými polohami: mluvila z nich drsnost vojenského povolání i vnitřní rozervanost zároveň. Proti němu stála pohrdavě i vyzývavě upjatá Laura M. Rauschgoldové, která ve scéně závěrečné dala na Štěstí
proniknout měkčím rysům lidským, takže komorní, t. j. zvniterňující pojetí, nebylo-li vytvořeno, bylo aspoň naznačeno. Ostatním hercům zůstala pravděpodobně předloha básníkova nesrozumitelnou.
Hned následující premiéra dala plně vytušit, jakého rázu jsou herci Komorních her
a jaké nosnosti jejich nadání. Hrála se Tylova veselohra o předehře o 5 obrazech, obměňující thema shakespearovské o zkrocení zlé ženy a pokřtěná na jméno Faust Druhý.

Lehká

komika lidově obhroublá, figurky dobově načechrané, vtip, který se snadno uhodne a vždy
diváka upoutá, po případě Šlehne. Kromě pí Marie Waltrové v úloze čertovské Karoliny,
hráli konservatoristé a hráli s temperamentem. Nešetřili ani okončetin, ani hlasivek, a
u mnohého z nich dá se soudit na talent: tak na př. u Ludvíka Veselého

v úloze setníka

Fausta - bude ovšem třeba hereckou vášeň ukázňovat zkušenostmi i rozmyslem.
Opera Lidového divadla pokračovala v repertoiru smetanovském a zařadila Dvě vdovy,
davši přednost první versi této komické opery před versí konečnou (jsou celkem verse tři:
I. z r. 1 8 7 4 ; II. z r. 1877 a III. z r. 1 8 8 1 ) . Večer sám o sobě byl jistě velmi zajímavým
podnikem, který se však svým pokusným karakterem spise hodil pro nějaké divadelní studio
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než pro scénu, jez se ostentativně nazvala lidovou a má tedy přinášet díla uzavřená a dokonalá.
NejlepŠím dokladem takového názoru je právě vlastní provedení: textem i partiturou
probíhají dvě pásma - jednak pásmo komorní, představované Čtveřicí postav obou vdov,
Podhájského a Mumlala, jednak pásmo lidově hromadné, představované vesnickou mládeží, slavící obžínky, a dvojicí Lidunky a Toníka. Brněnské představení zůstalo kdesi uprostřed: nepojalo představení ani čistě lidově, ani čistě komorně, ale také nezůstalo beze
Škrtů. Dvojici milenců vypustilo, čímž vlastně škrtlo spojný člen obou pásem. Tato verse
spojuje zpěv s textem mluveným a k tomu věru je třeba zkušených představitelů právě
v tomto směru, herců, kteří nezůstanou na suchu, mají-li přejít od zpěvu k prostému slovu.
Bezradnost bylo cítit ze všech postav.
Nejméně u Evy Prchlíkové, ale jen zdánlivě, poněvadž ze Čtyř hlavních představitelů
má nejblíže k operetě. Věra Střelcová by byla ráda založila svou postavu aspoň v pěveckých částech, ale v částech říkaných si nedůvěřovala, G. Talman svého Podhájského jen
ilustroval a hajný Mumlal Šímův měl daleko k bodrému a krevnatému naturelu této lidové
postavy.
Hrálo se v inscenaci V. Skrušného jak v Brně téměř obvyklé; její půdorys si navrhl
zase režisér večera Miloš Wasserbauer.
Po stránce dramaturgické je pro každé divadlo velmi důležité, jak rozděluje svůj repertoir po sezóně. Premiéra Dvou vdov připadla na Vše svaté a listopadový hodnotný program v Lidovém divadle byl takto vyčerpán. Opereta uvedla další hru Loukotovu zase na
text Poláchův Staňte se mou královnou a Straussova Cikánského barona a činohra rovněž
dvě premiéry, od nichž už předem si nebylo možno slibovat nic zvláštního. Takový veseloherní repertoir jako Růžové dopisy V . Petrovičové nebo Půlnoční strašidlo, nedávno zesnulého autora H. Anspachs, měl být posunut někam k Novému roku, kdežto v listopadě měla
být uvedena některá klasická hra lidová. Prostě listopadu s jeho sezónní psychologií, volající přímo po hlubších a závažnějších věcech, nebylo účelně dramaturgicky využito. Správa
divadla si to pravděpodobně sama uvědomovala a zařadila do činoherního programu několik pohostinských představení. VI. Lerause a G. Nezvala zná brněnské publikum už dávno, M . Glázrová na konec nepřijela a tak zbyl Zdeněk Stépánek, který vystoupil zato dvakrát, jednak ve Vávrovi v Mrštikové Maryši, jednak ve Vokovi v Borově Zuzaně

Vojířové,

a vždy s mimořádným úspěchem. Ale neběží konečně o úspěch; herec má na pohostinské
představení pouze tehdy právo, když svým hostitelům přinese něco nového. Byla to opravdu jen vlídná náhoda anebo včas probuzený zlomyslný divadelní šotek? Štěpánek tu vytvořil dvě postavy, jež Brnu tradičně hrává / . Lokša. A vždy je hrává podle téže ohmatané
šablony, bez pronikavější mimické a hlasové individualisace, takže obě postavy rozeznáte
jen tak podle kostýmů. Naproti tomu jaká to účelná stavba hereckého umění v obou kreacích Štěpánkových!

Soudný brněnský divák si uvědomoval, jak Loksa, který jistě patří

k nejlepším domácím hercům, příliš věří svému snadnému instinktu, spoléhá na Široká
gesta a živelný temperament, ale svou úlohu pravidelně jen vykřičí.
Také Komorní hry Radosti ze života uvázly v listopadě na nebezpečné mělčině, i když
bez vlastní viny, poněvadž se jim ensembl rozutíkal. Také ony sáhly k problematické svépomoci a pro období předvánoční a povánoční připravují cyklus recitačních matineé, který
by objal vývoj naší lyriky od Nerudy a německou lyriku naší domoviny; jenže recitace
básní nejsou divadelním uměním a nejlépe vyzní, když zůstanou pouhou, ale umělecky náročnou recitací. - Listopadovou premiéru na komorní scéně nastudoval režijně samouk Arne
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Žatecký. Rudolf Walter mu přeložil z Karla Schönherra Tragedii dětí, která vznikla kdysi
už v prvním roce po světové válce a která v podstatě představuje komorní trio. Tři děti, tři
dobře viděné postavy, tři niterná zrcadla, v nichž se obráží táž tragedie, způsobená záletnictvím matčiným. Hra jemná, plná tvarových možností, ale též nebezpečná, poněvadž co
krok svádí mladého a nezkušeného herce k výrazovému ustrnutí - a hráli konservatoristé.
Nora Krčmárová našla několik dobrých přechodů pro svou dcerku a tak zachránila svou
postavu před křečovitou jednotvárností, do níž upadaly postavy mužské (M. Hynšt a L.
Veselý); nevystačila však vždy hlasově a tak zůstala na půli cesty. Ostatně režie pracovala
prostředky expresionistického realismu, kterým sice podání zvniternila, ale hnala herce
proti úskalím, místo aby je od nich odváděla na hlubiny prostého a odstíněného umění
výrazového; světelného kouzelnictví bylo rovněž mnoho.
D o listopadových dnů připadlo dvacetileté herecké jubileum Antonína Turka, který se
svým souborem představuje dnes oficiální dětskou scénu netoliko pro Brno, nýbrž pro celou Moravu (dnes pod patronancí Kuratoria pro výchovu mládeže). U dětské drobotiny je
znám jako Kašpárek Turek. N a oslavu jeho Studio zahrálo několikráte před přeplněnou dvoranou D O P S u svou nejúspěšnější pohádkovou úpravu o Sněhurce a sedmi trpaslících a bylo
hodně řeči, mnoho květin a ještě více radosti, především mezi drobotinou v hledišti, které
přirozeně hrálo spolu. Dvacet let herecké a jevištně organisátorské práce, to je jistě důvod
k upřímné gratulaci a k srdečným díkům za české divadlo na Moravě, škoda, že ne také za
české divadelní umění.
Ivo Liskutín

Z nových

koncertů

V uplynulém období jsme měli příležitost poslechnouti si Čtyři české orchestrální novinky. - Skladby nejmladší naší skladatelské generace přinesl koncert Spolku pro soudobou
hudbu, na němž zahrál orchestr Českéh'o rozhlasu řízený Otakarem Jeremiášem I. symfonii
E-dur Jana Hanuše a Kaprovo koncertino pro violoncello a orchestr. Pořad byl doplněn
reprisou Jirákovy předehry »Mládí«, již známé z loňského roku.
Hanušova Symfonie, první provedené velké dílo autorovo, byla radostným překvapením. Široký symfonický proud ovládaný ustavičným prudkým dramatickým vzruchem, logické rozvíjení výrazných myšlenek thematických, formální jistota vcelku, ale především hluboká myšlenková a citová náplň, kterou tušíme za Hanušovou hudbou, přesvědčuje nás, že
jde o dílo významu mimořádného. Skladba je zřejmě programní, ovšem programní v nejvyšším a nejčistším smyslu. Její program je napovězen zhudebněním sekvence Jacopona
da Todi »Stabat mater« ve střední větě. Hanuš je ve skladbě žákem Jeremiášovým. A v jeho hudbě cítíme učitelské a umělecké zásady Jeremiášovy. J e vzdálena jakékoliv vnějškové,
chtěné modernosti; její modernost je v něčem daleko hlubším než v novém zvuku a nových vnějších prostředcích. Četl jsem kdesi námitku, podivující se, že mladý skladatel užívá
výrazových prostředků doby novoromantické; námitka, která zde rozhodně není na místě.
Nejen, že by bylo těžko toto tvrzení do důsledků dokázati, ale nemělo by to ani významu.
Nejvhodnější bude, vzpomeneme-li opět R. R . : » A když naléhali tázajíce se, co je důležitějšího v hudbě, harmonie či kontrapunkt, odpověděl - H U D B A . « - A H U D B A je v Hanušově symfonii nová a krásná. - Dílo mělo rozhodný úspěch, bohužel však u obecenstva ne
právě četného; bylo by škoda, kdyby zůstalo při jediném jejím veřejném provedení v letošní
sezóně.
Zcela jinak se jeví skladatelský profil Kaprův. Kapr se ve svém Concertinu představil
jako absolutní hudebník, prozatím usilující spíše o zajímavé detaily než o logický celek.
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Neubránili jsme se mnohdy dojmu mosaikovítosti a nesouvislosti, snad také vinou nevyváženého orchestru, zvyklého na akustické podmínky rozhlasové. Při rozhlasovém opakování vše vyznělo nepoměrně lépe a mohli jsme si v mnohém dojem opraviti. Teprve v rozhlase bylo to Concertino pro violoncello, neboť na koncertě na mnoha místech nebylo sólový nástroj slyšet. Skladba, spíše komorního než orchestrálního rázu, je v podstatě zdravé
založená a poskytuje sólistovi možnosti k virtuosnímu uplatnění. O zdařilý průběh večera
se zasloužili vedle dirigenta Jeremiáše a orchestru Marta Krásová a violoncellista Bohuš
Heran.
Česká filharmonie provedla na svém třetím abonentním koncertě dvě novinky skladatelů již dobře známých: Jar. Křičky předehru »Majáles« a Serenádu pro smyčce J . Řídkého.
Křička ve své skladbě oslavuje, podle vlastní konfese, věčný návrat milého máje. Je
inspirována studentskou vzpomínkou, zčásti Filosofskou historií. Od přírodních signálů,
subjektivních tónů intimních až k pathetickým citátům z »Máchovského zpěvu« a slavnostnímu pochodu, předehra typicky křičkovská, svěží, veselá a působivá.
Řídkého smyčcová serenáda se důstojně přiřazuje k několika krásným skladbám tohoto
druhu, které již v české hudbě máme (Dvořák, Suk, Jirák, Křička). Že také ona je výrazem osobního Štěstí a vyrovnanosti, netřeba podotýkat. Všechny čtyři věty poskytují skladateli hojně možností k uplatnění bohatého lyrického fondu, živelné rytmičnosti a smyslu
pro přehlednou stavbu; nad jiné dobře si v ní uvědomujeme charakteristický znak Řídkého:
radostnost z rozvíjení hudebních myšlenek, kterou cítíme z každého taktu. Zvukově i technicky využil smyčcového orchestru do krajních mezí; skladba je proto zřejmě velmi těžká,
všude však hratelná, jak jsme se přesvědčili z výborného provedení.
Místo původně ohlášených »3 písní« Jana Kunce byla hrána jeho starší práce, balada
»Stála Kačenka u Dunaja«, prokomponovaná lidová píseň; zaujme svou jednoduchostí
a upřímným lidovým tónem.
Rafael Kubelík nastudoval všechny novinky i závěrečnou Dvořákovu F-dur symfonii
s nej vetší pečlivostí, takže i reprodukční úroveň byla vysoká.
Druhý abonentní koncert měl na programu německé klasiky Haydna (»Zvonková«),
Mozarta (klavírní koncert c-moll), Beethovena (»Eroica«). Jako sólista se velmi dobře
uvedl mladý Pavel Štěpán. V Haydnovi a v Mozartovi by nebylo jistě na škodu omezení
počtu smyčcových nástrojů; zvuk byl příliš hutný a masivní, někdy dokonce překrýval sólistu. »Eroica« opět slavnostní se zdvojenými dechy.
Pro úplnost referujeme také o koncertě na počest Verdiho. Nebudeme se jistě přít
o umělecké hodnotě Verdiho hudby, v každém případě však pokládáme za nešťastný nápad
koncertní reprodukci operních výjevů (viz závěr Aidy). Tak se může původně zamýšlená
oslava lehko zvrhnouti v grotesku, zejména přispěje-li k tomu nevyrovnanost gigantického
souboru. Úvodní »Te Deum« dokázalo, že oslava mohla být skutečně důstojná.
Také Český nonet pokračoval ve svém jubilejním cyklu a uvedl jako novinku pro Prahu Suchého »Nonet«, skladbu velmi moderně cítěnou; Suchý snad málo využil instrumentaČních možností souboru, a proto je skladba poněkud únavná. - Vzorné sestavení pořadu jedno komplikované moderní dílo zarámované v skladby a pochopitelné a přístupné (tentokrát Mozartův flétnový kvartet a Schubertův oktet) - přáli bychom si i u koncertů orchestrálních.
Závěrem oceňujeme spolupráci rozhlasu s veřejnými podniky, umožňující několikerý
poslech všech novinek, což je velmi důležité-; z koncertu si odnášíme prvý dojem a teprve
v rozhlase skutečně poznáváme.
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- Jan Horák

