Josef Kostohryz
KLENOT
V hlubinách mlhy zahalená, daleko, dávno, zemi překrásná,
hlubokým světlem zaplavená, jako v den první stejně jasná,
zhluboka rosou zkrvácená, odevždy navždy milovaná
Krajino mládí ztraceného, daleko, dávno srdci odňatá,
po tobě teskní smutné stkaní, tesknota s oblak mečem ťatá,
snů nejpřísnějších domovino, v posledním soudu nepojatá
K tobě se vracím tichou písní, mocnějším ještě smutku mlčením,
v samotě noční dálky tvé zřím, planoucí v tobě světlem denním,
hrad křišťálový dětských jistot, jež nikdy v skutek neproměním
Mateřídouškou mile voníš, když slunce s výše zlatě oblačné
odhrne clonu rdění tvého, zamhlení krásy čistě lačné,
a skřivan, z hroudy temné vzbuzen, chvalozpěv zalykavě začne
S oblaku matné ticho tryská, hlubánek žízeň hvězdám otvírá,
tam tkvěla kotva blaženosti, po níž se navždy nitro svírá,
a perla snění vítězného, v němž duše smrtí neumírá
Obzor jak srdce uzavřený, k němuž se věčnost nebem naklání,
hlubinou slávy zachvívá se, nesmírný v misce božích dlaní,
a žalost času, změny marné, nad tebou hvězdy nezaclání
Kdekoli krok můj vratce bloudí, vždy znovu k tobě ohněm zatouží,
nadarmo žízeň studnu hledá a osten hladu marně souží,
dokud jen bolest z bídy krve obraz tvůj znovu nevykrouží
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Emilie Kaslová
HOSTINA
Z hostiny slavné jsme přišli...
Nebylo to ještě záspí stavení Tvého,
kde zjasněni jsme svlékli všední šat Nebylo to ještě záspí Tvého domu,
ač v hloubce bráníme se přiznat k tomu - Jsme sladce znaveni Teď jenom spát Teď chvíli spát! - Váháme čekající,
až zašeptáš nám - »požínat« A - svědectví to bude všeho,
co z rozmáchnutí širokého
si do svých spánků smíme brát...

S KÝM SMLUVIT SE MÁM
S kým smluviti se mám, tak často němá zpola,
než cizí výmluvnost mou povýšeně zdolá,
čas ostře rozleptá tu přecitlivou tkáň?
Chuť hloubky - prach a sůl - a označení Zena ta pečeť, planoucí marností zatížená,
ta ruka vztažená se schránkou všeho věna
je lehká. Ach, proč plnost jiných odmítám? Snad ještě lícem svým se poobrátí chvíle,
z níž dary zářivé jsem brala rozmařile,
a průvan očistí od tmy a plísně kout.
Snad ještě daleko je ona doba zrání,
v níž celý klas i člověk přetížen se sklání...
Ach, plnost pokorná vždy více uniká mi,
v níž srdce křivdu v světlo umí rozemnout...

ČLOVĚK
Za jasných nocí,
v nichž všechno dýchá milostí a snem,
co znamená tvůj kámen,
co znamená tvůj kámen
v zápase výsostném?
V zápase o jiné,
ne svět a jeho díla...
Co znamená Co vlastně již
tvá duše cestou pochopila,
když z popela a zavržení svého
přec povstává - už zříkajíc se všeho - ?

Helena Erbenová
P O T U L N Ý PĚVEC
Moji milí, jakou vám povím pohádku? O princezně? O čaroději? - Ne,
ty již znáte. Povím vám pohádku o začarovaném městě. Poslouchejte.
Krásné, výstavné a bohaté bylo to město. Kamenné domy, Široké ulice,
pěkně upravené sady a čistá řeka jím protékala.
Jednoho dne vkročil do jeho bran potulný pěvec. Shrbený, Šedivý starec,
doprovázející svůj zpěv hrou na loutnu. Nikdo však z domu nevyšel a nepodaroval, ač zlata bylo, až přetékalo.
»Jaký to směšný zpěv! A ty jeho písně! Zpívala je naše prababička,«
vysmívala se děcka a hrdí, vznešení občané zavírali dveře.
Smuten a opuštěný usedl v polích za městem a vyňal ze své žebrácké
mošny krajíček okoralého chleba.
»Jsem stár a písně zestárly se mnou. Kdybych byl mladší,« postěžoval
si ptáčku, který nedaleko čile poskakoval, »mošna by se brzy naplnila.«
»Netrap se proto, starče,« promluvil pták, »Utrhni jen jablko se stromu,
pod nímž odpočíváš. Sněz je a omládneš. Vrať se potom nazpět a za to,
že pohrdlo pyšné město tvou upřímnou písní, skryj do své loutny všechny
jeho písně a pak odejdi!«
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»Což mohu být tak zlý a vzít jim navždy píseň ?« otázal se užaslý starec.
»Neodejmeš ji navždy. Až se zas po letech navrátíš do jeho zdí, vrátíš
ji svým zpěvem zpět. Budou si jí pak více vážit.«
A stařec vstal, narovnal svá shrbená záda a utrhl jablko; bylo červené
jako krev a vonělo sluncem. Když pak k němu přivoněl, pocítil, jako by
naráz omládl o mnoho let. Ohlédl se po ptáčku, ale toho zde již nebylo.
»Odletěl, čiperka. A co mi toho napovídal. Kdoví, zda je to pravda,«
prohodil se shovívavým úsměvem stařec. Držel jablko v dlaních a zálibně
se na ně díval. Což o to, chuť na ně měl, ale bylo mu ho líto.
»Takové hezké, červené a vábné !« A brzy chuť zvítězila a stařec kousl
do jablka. A hle! Po prvém soustu narovnala se jeho schýlená postava.
»Opravdu, není to obyčejné jablko,« řekl si a rychle je celé snědl.
Místo starce stojí pod stromem mladý, krásný jinoch.
Omládlý vrací se do města. Kráčí ulicemi a jasný hlas rozléhá se ve
všech domech. Lidé otvírají okna. Dívky vybíhají ven a pohlížejí za krásným pěvcem. Po nich přibíhá mládež a posléze vycházejí z domů i hrdí
občané. Všichni kráčejí za ním a zpívají. Uprostřed náměstí usedne pěvec
na obrubu kašny, přestává zpívat a hraje na loutnu. Všichni ztichnou.
Kouzelné zvuky zaléhají až kamsi daleko za město. Neznámá píseň
přijímá do sebe známou melodii. Vždyť to jsou písně, které ve městě všichni
znají, jejich vlastní písně!
Občané chtějí zpívat, ale tu jako by jim někdo odňal melodii a jen
loutna zpívá. Pěvec vstal a zvolna odchází z města a s ním i písně.
»Vrať nám písně!« volají za ním hrdí občané krásného města. Leč
nadarmo. Pěvec se vzdaluje, až jim posléze mizí s očí.
A krásné město zesmutnělo. V jeho zdech, kde se dříve ozýval zpěv
a smích, zněly jen stesky, nářek a pláč.
»Ztratili jsme písně -« lkali občané a neměli už žádné naděje, že se
k nim zpěv opět vrátí. Město, jež dříve hostilo mnoho cizinců, stalo se nevlídným a zatrpklým. A tak každý cizinec, který tam zavítal, rychle je
opouštěl.
»Podivné město! Připomíná jen smrt,« říkali odcházejíce.
Zlata ubývalo a přibývalo vrásek. Rychle, rychle stárli občané a ti, kteří
nově přicházeli na svět, rodili se bez radosti a lásky, neboť obě odešly
s písní. A tak vážnost a nevraživost dospělých zračila se i na tvářích dětí.
Léta míjela. Parky, o něž se téměř nikdo nestaral, zarůstaly, koruny neoŠetrovaných stromů zmohutněly a cestičky byly plné kamení. Řeka se
hemžila krysami a její voda páchla nánosem bahna. Tak se změnilo město,
které se dříve skvělo čistotou, a ti, jež je tak pamatovali, zemřeli.
Mnoho desítek let tak uplynulo, když jednoho dne vkročil v poloroz-
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Jiří Mrázek:

KRESBA

bořené brány města potulný pěvec. Hrál na loutnu a tichým, stařeckým
a třaslavým hlasem zpíval staré písně.
V ulicích otvírala se okna a poté vycházeli strázněmi těžce poznamenaní občané a doprovázejíce starce, kráčeli s ním na náměstí. A stařec se
opíral o kašnu a hrál. Nejprve to byla neznámá píseň, ale pak mísila se
v tóny melodie, která se kdysi tak často ozývala městem, a po ní přicházely
jiné a jiné, vzdálené a blízké.
Lid jako by omládl, slunce ozářilo náměstí a van větru přinesl vůně nedalekých polí a lesů.
Dívenka, jež stála nejblíž starci, se na něho usmívala. Tu začal zpívat
a hlavou jí pokynul, aby zpívala s ním.
»Ach, neumím to, dědečku,« pravila.
»Zkus to jen!« pobídl ji.
Otevřela tedy ústa a hle! Zpívá!
A na pokyn starcův všichni otvírají ústa a zpívají. Zpívají a zdá se, že
se nemohou toho nového daru nasytit, zpívají, tančí, jásají a smích ozývá se
zase do všech stran světa.
A stařec, nikým nepozorován, vytratil se z města a pomalým krokem
zamířil do polí. Když stanul pod jabloní, ucítil vůni zralých plodů. Na větvi
nachýlené až k zemi pod jejich tíhou spatřil červené, krásné jablko. Utrhl
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je. Držel je chvíli ve svých svraštělých dlaních a bylo mu ho líto sníst.
Usedl do stínu, vyjmul suchý, okoralý krajíček chleba a zvolna ukusoval.
Červené, krásné jablíčko lákalo.
»Je mi tě líto, maličké, ale mám žízeň,« pravil a pak je snědl.
Nesmírná únava padla na něho a když povstal, aby pokračoval v cestě,
nohy se podlamovaly pod tíhou těla.
»Mohl bych si trochu odpočinout,« řekl si a ulehl do trávy.
Tichý, sotva slyšitelný vánek zachvěl se v listech stromu a hle! Se všech
stran slétali se ptáci. Usedli do koruny stromu a počali pět tak, jak nejlépe uměli.
»Ptáčkové, jak sladce se mi usíná,« zašeptal a víčka, jež se přivírala
nekonečnou slastí, se zavřela. Stařec usnul spánkem, z něhož se nelze
probudit.
Po ztemnělé obloze plul obláček a když se blížil k jabloni, jal se klesati tak, až přistal jako bělounká labuť.
Nebesky krásná dívka, jež sestoupila, dotkla se starce.
»Jsem píseň,« pravila, »a přišla jsem si pro tvoji duši.«
A tam, kde se nalézalo starcovo srdce, vyjmula malého ptáčka.
Poté vstoupila s ním do oblaku a za zpěvu ptactva letěla k nebi.

William Shakespeare
PĚT SONETŮ
XII
Když slyším hodiny čas zvolna odbíjet
a vidím jasný den, jak hasne v bezdných tmách,
když hledím na jaře, jak vadne vonný květ,
když v temných vrkočích zřím stříbrošedý prach,
když vidím nahý strom a pozoruji pád
listů, jež dávaly stín stádům na lukách,
když vidím zeleň let žloutnout a zvolna zrát,
a potom ve snopech ležet jak na márách,
tu na tvou krásu vždy se sama sebe ptám,
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vždyť musíš projít též pustinou zvanou čas,
vždyť každý půvab, ach, se jednou zradí sám,
a rychle umírá - a jiný vzkvétá zas!
A nikdo nemůže srp Času odvrátit,
jen v dětech navzdory mu můžeš - mrtev - žít
XV
Když povážím, že všem, co zrodí tato zem,
vždy jenom okamžik na světě vskutku jest,
že vše to nesmírné, co zřím, je přelud, sen,
ve kterém hovoří tajemné síly hvězd,
když pomyslím, že všechno, člověk jako květ,
roste a umírá pod jednou oblohou,
za mlada plné sil - kloní se tíhou let
a potom odchází v nepaměť bezednou,
při této myšlence, že míjí každý tvar,
vás vidím před sebou v největším rozkvětu (i v něm se ale už smlouvá Čas, Čas a Zmar,
jak změnit mládí - den v stáří a temnotu);
já ale bojuji s tím Časem - z lásky k vám;
vše, co vám uloupí, já pro vás uchovám.
XVIII
Mám tebe k jasnému dni léta přirovnat?
Není tak vyrovnaný, ani, ach, tak milý:
vždyť v máji vichr opírá se do poupat
a léto, léto také trvá jenom chvíli:
někdy plá slunce na nebi až příliš jasně
a jindy je zas jeho oko zastřené;
a každá krása také, každá jednou zhasne,
změní se - v běhu světa - zajde, zahyne;
ale tvé věčné jaro nikdy neuvadne,
neztratíš nikdy něžnou krásu, kterou máš,

tebe Smrt neodvede do své říše chladné,
protože ty až k mezi Věčna dorůstáš.
Dokud jen člověk bude dýchat, oko zřít,
budou má slova - a ty s nimi - věčně žít.
XXXIII
Viděl jsem mnoho zářících a jasných rán,
kdy zlaté oko slunce nad vrcholky míjí
a líbá zeleň luk a porosený lán
a zlatí bledé toky řek svou alchymií;
často však nízké mraky jako temný šlář
zacloní jeho světlo pro pozemské zraky,
náš ztracený svět neuzří už jeho tvář,
jak prchá na západ ukryta za oblaky:
Tak i mé slunce jednou zrána zazářilo
celou svou triumfální silou do mých řas,
ale, ach, ani hodinu mi nepatřilo
a temné mraky zastínily jeho jas.
Pro moji lásku nepohrdejte však jím;
i na nebeské slunce padne někdy stín.
XXIX
Když oplakávám, opuštěn, svůj trpký osud,
zavržen štěstím, lidmi, skoro trosečník,
a k nebi vysílám svůj nesmyslný křik
a hledím na sebe a kinu svému losu,
když toužím být už jednou nadějemi zkojen,
mít krásu, přátelství a štěstí mužů všech,
mít jejich umění a jejich volný dech,
jsem s tím, co nejvíc mám, nejvíce nespokojen.
A v těchto myšlenkách, už na vrcholu tísně,
pomyslím na tebe - a tu, hle, z mého nitra
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(tak jako stoupá skřivan za jasného jitra
od hroudy) k nebi vzlétne chorál jeho písně;
neboť tvá láska přináší mi tolik sil,
že bych už nikdy, ani s králem neměnil.

Přeložil ]an Vladislav

Václav Nekvinda
NASLOUCHÁM PODZIM
Proměno září! Přemítavá
propůjčuje se v stínech brv
záslibná tvoje mluva plavá
a laská ponejprv
ptáčátka tvoje, srdce. Tady,
na holé zemi klubou se.
A dým své úzké harfy ladí
v oktávy užaslé.
Prostřel jsem k hostině, jež nutí
pootevříti zámlky.
Naslouchám, září, tvému hnutí
v zátiších s jablky,
naslouchám podzim v útlém sadě,
jak razí délku nejistot.
Kterak list zvolna břímě klade
na šíji dlouhých vod.
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PŘI H U D B Ě JOSEFA SUKA
Má milá, kolikrát jsme si už přísahali!
Smuten jsem často byl pro bělost labutí.
V prodlení pěti slov (jen vítr barvu dá-li!)
svou ruku dával jsem za přízeň usnutí.
Útěku marnivý do hor mých předsevzetí!
Hlídal jsem stáda slov, neznaje fujary,
a v čekání jsem byl, zdali se zasteskne ti,
když v síni královské zacinknou poháry.
V hře lehčí štětce brv a vlaštovčiny něhy
po mostě padacím oř bílý přijíždí. Má milá, kolikrát odešly loňské sněhy
v prodlení chvilkovém ozvěnou prázdných zdí... ?

RANNÍ ZAHLEDĚNÍ
Když do ticha bok oken vklíněný je,
tvůj úsměv podobá se vzácným nerostům.
V překlonu šeření čas ve dvou sfingách bije,
jež poutník modelář uhnětl ke tvým rtům.
A vítr, modla má, zlé vody nerozehnal,
vstříc prosby kráčejí, vzápětí klnouce.
Üsvitem snažím se obvázat hlas, jenž selhal,
v zářící úsilí namísto pod sluncem.
Děkuji slunci jako všemu, čí náruč sílí v kmeni,
přijímajíc únavu a zlatá zrnka chvil.
Jedna z nich dává mi krajinu letní k snění,
abych byl usmířen, že jsem kdy zabloudil.
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N. Tomáš
ÚVAHA O RECITACI
V poslední době jsme měli příležitost se zamyslet nad recitací. Byli jsme
najednou postaveni před otázku, zda a jak smí umělec recitovat na podiu
určitá básnická díla. Vyskytla se recitace veršů i částí dramat, která si vynucuje několik zásadních záběrů.
Ačkoli lze recitovat většinu veršů, existuje i zde určitá »dramaturgie«,
jíž by si bylo třeba všimnout jindy zvlášť, ale nelze sdílet přehnané theoretické stanovisko, inspirované touhou zmocnit se recitací veškeré poesie,
že teprve recitací se nám může zjevit všechna její krása. Tak uvažují jen ti,
kdož se nedovedou smířit s nezvratitelnou skutečností, že moderní básníci,
nepočítajíce s možností recitace svých veršů, nemyslí na přednes a posluchače, nýbrž píší hlavně pro čtenáře. Je jasné, že moderní poesie se většinou
čte doma a nepřednáší na veřejnosti. Poesie pro soukromou četbu v moderní básnické tvorbě převažuje. Určitá část moderní poesie se vzpírá recitaci, která ji může dokonce ochudit, rušíc potřebu ztichlého soustředění
nebo možnost návratu při domácí četbě a nutnost prodlevy při čtení. Určitá
část může recitací získat. Proto právě tvrdíme, že u recitace existuje také
»dramaturgie«.
Recitaci poesie se u nás věnuje málo vynikajících umělců. Bohatá i hluboká a mnohostrunná moderní česká lyrika nenašla konformních umělců,
kteří by se soustavně věnovali její recitaci. Rozhlasová recitace sem nespadá. Česká píseň nachází aspoň povolané pěvce. Současná česká poesie
nemá ani vyvolené ani povolané recitátory. Měla by se jich brzo dočkat,
neboť její hodnota by si toho zasloužila. Když se někdo občas odhodlá
k recitaci, vrhne se na staré klasické verše, ale sloužit moderní poesii se
nedovede. Umělci, jmenovitě herci, jí zůstávají za nás dlužni vše, nevděční
s námi za sílu, kterou z ní čerpáme. Jen její dychtiví čtenáři vydávají svědectví zájmu dneška o ni. Tím více zaráží, že umělci, míjejíce tuto povinnost, obracejí se žádostivě k starší poesii a k dramatu, které musejí vytrhovat z jeho rodné půdy, aby je mohli užívat k sensační produkci, jejíž
umělecká hodnota je pochybná, protože stojí na falešných základech estetických.
Z dramatu, nejpřísnějšího zákonitého útvaru, se vyjímáním částí z celku
rozrušuje skladba; vybíráním úryvků se na uměleckém organismu páše
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vivisekce, k níž dochází, i když se vytrhává jen monolog; celek se ochromuje a výňatek se odsuzuje k vegetaci. Umělci domácí i cizí, kteří si tak
počínali a počínají, se neptali a neptají, zdali k takovému počínání mají
právo. Nehledali práva. Stáli na stanovisku moci hereckých hvězd v domnění, že básník má sloužit jim, chtějíce patrně, aby jim oplatil, že někdy
na scéně sloužívají jemu. Tento postoj, někdy shovívavě trpěný, často však
vyvolávající nesouhlas, byl nyní pronikavě doplněn tím, že na podiu se
přestalo jen recitovat a ze se zatíná na něm i hrát. Někteří z recitátorů se
asi domnívají, že moderní divadlo, které někdy odvrhlo jeviště a usadilo se
na podiu, byť začasté z nouze, lze napodobit. Jestliže bylo tradičním pravidlem, esteticky plně oprávněným, že se koná recitace v civilu, dočkali
jsme se recitace v jevištních kostýmech. Míní se asi, že je nutno, aby se
poskytl posluchačům úplnější dojem. Zdá se, že je to ctnost, neboť se nešetří námahou, převleky a líčením pro každý úryvek do divadelního kostýmu a masky. Tento postoj byl kladně přijímán, takže lze vidět, jak se dařila
sugesce, že je to zlepšení recitační tradice. Spoléhá se na skvělou paměť,
přihrává se určitými gesty a mimikou za reflektorového osvětlení. Z recitace se tak stala divadelní kreace. Tento vnějškový postoj byl již u nás
zaujat před několika lety pro literaturu, kdežto nyní se vyskytl i pro dramatické úryvky s umocněním divadelnických prvků.
Dávno bylo na umělcích požadováno, aby se na podiu věnovali čisté
recitaci. Zvláště u příležitosti přednesů hereckých to bylo připomínáno. To
bylo správné a zůstalo to správným požadavkem dosud. Rozvineme si zde
tento požadavek formulací vlastních důvodů. Nejen drama, ale i herec
patří na scénu. Tam může rozvinout své umění v rodném prostoru. Přejde-li na podium, měl by z toho vyvodit logické důsledky. Na recitačním
foru by se měl stát recitátorem. Herectví a recitátorství jsou dva úkoly.
Když se herec domnívá, že je k oběma povolán a že na oba stačí, musí to
dokázat svým dílem. Dokáže-li to, nesmí mu v tom nikdo bránit. Ale ani
on něco nesmí, totiž: nesmí si svůj podvojný úkol ulehčovat. Stejně jako
se má na jevišti hrát, má se na podiu recitovat. Kdo připouští stírání hranic
mezi herectvím a recitátorstvím a kdo se smiřuje s prolínáním, splýváním
a matením dvou způsobů tvoření, připouští stylovou i druhovou nesourodost, jíž se třeba vyvarovat, protože neprospívá ani umělcům ani umění.
S hlediska technického je recitace, pojatá jako divadelní kreace, těžší a namáhavější. Ale s hlediska uměleckého znamená ulehčení a ústup.
Nikdo nebude pochybovat o tom, že těžiště, smysl a hodnota recitace 1
tkví v přednesu slova. Všechno spočívá v něm, v jeho obsažnosti, v jeho
výraznosti; a v ničem jiném. Recitátor má »jen« slovo. Jeho umění je ryzím
uměním slova. Co nevyjádří slovem, není vyjádřeno; co jím nepoví, není
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pověděno. Stane se, že pronášené slovo přivábí doličný posunek nebo doličný výraz tváře; to je pochopitelné. Ale nemůže vylákat z divadelní šatny
kostým a líčidla. Ta jsou mu na podium vnucena. A jimi oproštěné slovo
ve své absolutnosti zrazováno.
I herec může mít touhu, aby vyzkoušel moc svého umění čistého přednesu slova. Může právem zatoužit i po »osvobození« slova ze slastného
objetí jevištní hmoty i magie a okusit jeho svébytné síly. Ale potom musí
být důsledný. Přejít na podium jen s tímto svým uměním slova, zříci se
sugesce masky, nechat v divadelní šatně kostým s jeho mocí tvarů a barev,
vypnout pomoc divadelních kouzel; stanout na podiu v civilu a čistým
slovem, čaromocí jeho přednesu vytvořit dílo. Takový čin může vzbudit
úctu.
"Účinkování vábným zjevem v útočném kostýmu a lákavé masce je rušením absolutní moci přednesu, odváděním pozornosti mimo slovo, přesouváním těžiště jinam, mařením smyslu a hodnoty recitace. Přibíráním
těchto jevištních prvků na podium se recitátor vystavuje oprávněnému podezření, že si pomáhá druhotnými prostředky, protože potřebuje jejich pomoci, ježto síla jeho slovního přednesu nestačí. Vystavuje se nařčení, že si
ulehčuje vlastní úkol, i tehdy, když to nepotřebuje. Nelze tedy hodnotit
užívání těchto prostředků jako ctnost, nýbrž jako výpomoc.
Sem nespadají recitační akce pedagogické nebo didaktické, kdy umělec
recituje ukázky k přednášce. Zde lze a nutno připustit výňatek z dramatu,
protože organismus, z něhož bývá vyňat, nahrazuje theoreticky průvodce
svým výkladem, takže úryvek tu bývá aspoň theoreticky a myšlenkově zasazen do celku, jehož představy tím posluchač vlastně neztrácí. Na těchto
večerech se ovšem jinak pěstuje nejryzejší recitace, vzdálená rušivé divadelnosti.
V době, příznivé aspoň části moderní poesie, a v době, skloněné hltavě
nad zdroji umění, měli by se najít umělci a instituce, které by uvedly tuto
poesii obecenstvu. Nemáme takového typu recitátora pro současnou lyriku,
jakým byl pro lyriku wolkerovské generace Tůma. Nikdo nemá ctižádosti,
aby se stal typickým tlumočníkem nynější zrající generace básnické? Jak
lákavým úkolem by bylo vytvořit pro její poesii recitační sloh! Co tu a tam
slyšíme, jsou jeho rozptýlené nápovědi, mnohde proniknuvší k jádru i formě této poesie, ale nesvedené ve výrazný způsob, který by byl oním výstižným společným jmenovatelem slohovým, jednotným v rozmanitosti. Ten,
kdo to dokáže, stane se podílníkem na nejmladším básnickém díle. Ale
kdo se toho odváží, nechť ví, co dělá. Je jisto, že jde o smělý a dvojsečný
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čin. Ten, kdo jej splní, bude totiž hodnotitelem i hodnoceným. Nepochopí-li smysl a ustrojení, ráz této poesie, ztroskotá, byť by byl virtuosem slova.
Pronikne-li však k jejímu vnitřnímu světu a formovému ústrojenství, zhodnotí svým přednesem její sdělnost a hudebnost.

Drahomír Šajtar
ČLOVĚČENSTVÍ A POESIE II.
li

Zápisník, pátá knížka Bochorákova, jež vyšla v těchto dnech v Moravském kole spisovatelů, je knihou dozrání, knihou návratu, když bylo putováno cyklickou cestou od Žluče a vína po Uschlé květiny, aby rozkaz byl
učiněn krví a potvrzen ve své platnosti.
Dozněly strachy duše mé,

Byl vlídně blízký Orion,

jiskřiště harfy vidoucího

zlá hlína radost udusila...

žebráka hladem posunčiny své

Na tepne světa horký tón

do strmé hvězdy světla pozemského.

už hlásí se, ta něžná síla.

Je zde o to silnější, že přiznal pravdu sám sobě, že se stal tím, čím
opravdu je, že se stal sám sebou, že se stal člověkem. Silným, poctivým,
mravným, statečným, čistým člověkem. Není třeba mnoho slov o této
knížce. Její ethos, její váha je v mravní síle autorovi, jenž stav se františkánsky pokorným, stal se velikým Bláznem, neboť žije jen pro přímou
lásku k Bohu a jen z ní, láskou proti vší logice, proti vší pravděpodobnosti,
proti všemu rozumu, láskou, která je v očích hloupého světa bláznovstvím.
Stal se zajatcem Božím, neboť poznal tajemství poslušnosti, vyzpytoval
umění státi se žebrákem. Co jest státi se člověkem Božím ? Opustiti dobrovolně všechny zahrady Štěstí, mládí, lásky, a přijmouti s radostí úděl plavce,
který zná z tohoto světa jen tvrdou práci, tvrdý chléb v radosti nevzhledné
a drsné na pohled jako jeho ruce, stojí psáno. Bochořák poznal žádoucnost
věcí a právě v takových chvílích se jich odříkal. A stal se člověkem Božím,
neboť žádá čehokoli už jen od Boha a přijímá-li od člověka, je to jakoby
od Boha. Jeho lidství není věděním, je to plnost ze zkušenosti, je to moudrost. A to je neskonale víc. Neboť moudrý člověk je sporý a hutný člověk.
A teď mi vlastně napadá: vždyť ono Bochořákovi nešlo o nic jiného,
než o nalezení cesty z bludiště. Poesie byla využita k privátní potřebě a
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Michail Romberg:

KRESBA

nejintimnějsí události jsou tu nastřádány jako při zpovědi. Ta intimita jde
tak daleko, že se nakonec Bochořák vědomě vzdává poesie pro meditaci
a upnutí se k Bohu. A celý člověk, věřící, je mu víc než idealita umění.
Bylo to krásné jak setkání s Andělem Strážcem
(jak básník však říkat to nechci),
byla to hrdost člověčenství mého,
že dobře jsem sázel.

Jestliže je nám potom jasné, že k víre v Boha je třeba absolutně jiného
komplexu než k monumentalitě básně, když si uvědomíme rozdíl mezi
těmito dvěma pocity, mezi vírou a tvorbou, a jestliže nakonec přiznáme, že
Bochořák v Zápisníku je především věřícím, ba jen a jen člověkem Božím,
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a jestliže konečně objektivně konfrontujeme Bochořáka Zápisníku a Březinu básníka, pak musíme nepokrytě přiznat rozdíl. A jsme natolik odvážní, že zamítneme vůbec říci Zápisníku knížka básnická. Neboť není to
poesie, totiž vidění, je to zpověď člověka, je to poznání zcela logické, je
to vědění. Je to prozrazování intimity života, nikoliv objektivisace subjektivity. A řkouce to, nijak neubližujeme člověku Bochořákovi. Zde pro nás
zůstává nadále silným člověkem, stěží vsak básníkem. Jeho meditace nemá
oné březinovské propalující se vise; Březina dovedl nahlížet mysticky jasně
v jakémsi zmrzlém světle idey v symbolech. Bochořák je daleko chudší
a mystický svět jeho je mnohem více spjat s tímto světem náhod a marnosti. Tím nedosahuje březinovské objevitelské aktivity. Neboť milovat
Boha je pro člověka Bochořáka milovat člověka, bližního. Jeho cesta za
Hospodinem vede přes člověka. Číst Bochořákovy knihy znamená číst
o Bochořákovi. Řeč vázaná stala se vskutku vázanou, nástrojem, jak najiti
sama sebe.
Své dítě v cizí zahradě kolébám na rukou.
Jaké to důvěry od Boha jsem se dožil.
A usmívám se nad myšlenou básní velikou,
již na oslavu chvíle té bych složil.
Vsak s rozhodností otcovskou teď pero odkládám,
má touha lyrická do letních prostor mizí,
že není tomu naopak, vítěznou radost mám:
že nehýčkám v své zahradě jen dítě povždy cizí.

Privátnost této poesie v nepravém smyslu toho slova je znakem celé
této skupiny, jíž se nezřídka říká skupina bednářovská. Jako by poesie sešla
s cesty, jako by již nebylo velikých vášní. Básnický obraz, to je čin, nikoliv
pojem je theorie. Ale Bochořák básní pojmy a nikoli obrazy, netvoří, nýbrž
theoretisuje. Poesie se nerodí z dobře kontrolovatelných spekulativních pochodů, nýbrž z tajemných procesů duševních, alogicky spjatých s pravou
podstatou básnického já, t. j. na hranici lidského vědomí i nevědomí, v naprosté jejich rovnováze za vydatné podpory volné obraznosti a spontaneity.
Poesie musí být především šílenství zraků. Řekl jsem, že tady poesie sešla
s cesty, že jí bylo k něčemu využito. Nezáleží na tom, k čemu, nejde nám
o to, i když tady bylo jí využito ušlechtile. Jde právě jen o to, že jí bylo
využito, jde nám jen a jen o poesii, o její autonomnost, o její soběstačnost
a rovnoprávnost s jinými kategoriemi ducha, ať už je to věda, filosofie,
theologie. Neboť není možno vykupovat jen vnitřní subjektivní tragiku
uměleckou expresí. Umění musí jít výš a dál, nad osobu, neboť i ono je
poznáním lidským. Žádejme naprostou autonomnost uměleckého díla, jež
má účel samo v sobě, ve své uměleckosti. Každý souhlasí s požadavkem,
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že umění musí poskytovat víc než pohled na intimní boj jednoho jakéhosi
člověka. Musí se dotvářet realit osudových, definitivních, samozřejmých,
nutných. Každý osobní boj je však indiferentní vzhledem ke společnosti.
Umění pravé tvoří realitu, jež chladně trčí do prostoru svým všeobecně
platným uchvácením absolutna. Tak je možno, zachová-li si umění svoji
výjimečnost a naprostou nezávislost, aby mluvilo o hybných silách tohoto
života po svém. Kdo cítí více lidsky než právě umělci? Přispívají a mohou
přispěti nejplatněji k hlubšímu a lidštějšímu utváření života jediné svým
způsobem, t. j. svou ničím vnějším nepoutanou tvárnou mluvou. Revolucují
svět svým způsobem, a tím i nejlépe slouží a prospívají myšlence, jež třeba
v díle není ani obsažena. Mluví řečí umělce, nikoli řečí technika, medika,
juristy. A to právě pro samotnou existenci umění či aspoň pro tuto. Neboť
i umělec musí vycházet ze své vlastní normy a stavět klenbu podle své
vlastní methody, jež, má-li vejít v čin umělecký, musí být odvozena jen
z terminologie methodiky umělecké a poplatná právě jen svému umění.
Autonomnost umění není planým l'art pour l'artismem, nýbrž jeho zrovnoprávněním, znovunastolením. Po vědě chceme vědu, po filosofii pravdu
a po víře Boha, chtějme tedy i po poesii krásu. A není tato tautologie tak
samozřejmá, jak by se zdálo. Umění je totiž jedním z lidských poznání,
samostatné a snad nejhlubší. Zneužívat je znamená nerozumět mu. Umělecké dílo poznává v podstatě stejně jako jiný duševní projev člověka, na př.
činnost vědecká, jejímž cílem je však logická pravda, kdežto cílem umění
pravda lyrická (psychologická), pravda, jež v jakémsi alogickém sepětí
postihuje unikající irrealitu životní, která je neméně zajímavá, ba vlastně
stejně existenční. Neboť v životě zbývá vždy jakýsi nevysvětlitelný irracionelní prvek, jenž právě v umění nabývá důležitosti a obsahu. A pro toto
nepostihnutelné fluidum nechť je poesie svéprávná, nikoli služkou filosofie, výchovy, ethiky a bůhví čeho. Sama svou vladařskou existencí, nezávislou a autarkijní, zjemňuje život. Bochořák podává sama sebe, víra, to
je přece něco tak strašně intimního už proto, že je kontrolovatelná jedině
Bohem, je to nejtajnější korespondence s Bohem. Neboť dnes už není ná- *
boženství též tím, čím bylo ve středověku: světovým názorem. Není slabostí přiznat se k tomu a vědět o něčem, znamená překonat to. Náboženství bylo středověkému umělci vlastní živnou půdou, z níž umění rostlo.
Středověké umění proto nesloužilo náboženství (Bochořák mu uměním
sloužit chce), nýbrž spontánné tvořilo nábožensky a byla to kolektivní
tvorba, protože náboženství bylo světovým názorem. Dnešek je jiný a poměr k Bohu stal se intimitou, takže každá zmínka o životě náboženském
může mnohdy vyznít jako pokrytectví, jindy jako osten, jenž nepříjemně
Řád IX. 37.
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drásá člověka jinak založeného nebo i jinak věřícího. A my se nakonec
budeme ptáti po umění. Tady jsme u kořene: privátnost Bochořákovy
poesie je příliš zřejmá, nebylo přece náhodou, že rozjímajíce o této poesii
rozjímali jsme o bolestech Bochořákových (viz celý cyklus nadepsaný Své
ženě). Nejsme zásadně proti subjektivismu v poesii, vůbec v umění. Je
konečně jasné, že každý umělecký čin musí být především umělecky prožit,
aby mohl vůbec nějak pravděpodobně existovat. Avšak je nutno zvládnout
vnitřní dění a teprve potom stavět na této zkušenosti nový svět, budovat
báseň vznosnou architekturou obrazů. Nabude takto na věrojatnosti a intensitě, bude tím intensivnější, oč hutnější bylo vnitřní básníkovo drama a konflikt s věcmi, člověkem, s vnějškem. Nikdy však nesmí dojít k pouhému
neutříděnému přepisu vnitřních přerodů a zmatků, takový zážitek je nutno
destilovat a přetvořit v pravdu všeobecně platnou. Neděje se tak rozumovým pochodem, to je na bíle dni. Od toho je básník básníkem, že svůj osobní, nejniternější proces zcela nekontrolované silou své osobnosti, rozložitostí
krajin duše a jejich bohatstvím, vnitřní krásou a útočností, podzemní výbušností a ustavičným přetlakem taví a rozněcuje v pravdu, za níž stojí
celou svou bytostí. V tom je síla básnického díla, do jaké míry je ono vykoupením z hrůz skutečnosti, z mučivé nestálosti, proudného unikání a zániku,
a jak všechny tyto entity, jež jím cloumají a chtějí jej vyvrátit z kořenů,
usoustavňuje ve vnitřní řád, z něhož pak směřuje k řádu vnějšímu. Není
možno tvořit objektivitu bez vnitřního zážitku, avšak aby tento byl veliký
příkladem, je nutno, aby byl stráven beze zbytku a protrpěn v heroické smířlivosti a v touze uniknout dál, k nebi, k oblakům, k věčnosti. A teprve
v zapomnění na vlastní bázeň a zmatek a v plném vědomí o jeho jsoucnosti, jež dávno se stala samozřejmostí a přešla do krve, je možno začít
budovat básnické dílo. Až tehdy, stojí-li za ním osobnost, jež protrpěvši
sebe a vše kolem, je silná a připravena. Ale nejdříve mlčet, přeskupovat a
krystalisovat, než bude vysloveno.
Bochořák jako by pozbyl práva na objektivní platnost svých subjektivních pocitů, které jsou mnohdy obnažovány v kruté pravdivosti. Neboť je
nedovedl převést na společného lidského jmenovatele. A tak Bochořák,
spíše zajímavá osobnost než tvůrce v pravém slova smyslu, nedovedl vytvořit skutečnost, realitu, něco opravdu objektivního, nedovedl vytvořit
novou skutečnost, jež je produktem každého umění. Jeho tlumený zážitek
není dost horký, aby se propálil až k představě objektivního světa. Nemá
to vzruchu, nemá to vzletu, chybí tu mečovitý, vysoko šlehající plamen,
jenž umocňuje vlastní subjektivní zážitek v monumentální znásobenou
objektivitu životní. A jejím obrazem je umění jakožto takové. Avšak není
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tu ani snového intimního kouzla, jež v širokých ozvěnách zalévá životní
empirii, zjemňuje životní surový fakt v nadskutečnou visi světa idealisovaného, přetvořeného a přes onu intimitu všem společného.
Jde-li nakonec o synthetický soud, jenž by Bochořákovi vykázal dnešní
jeho místo, budiž nám dovoleno formulovat jej takto:
Nevytvořil nových světů uměleckých, číhal na sebe, aby se zjevil v kosmickém zrcadle tváří v tvář sobě samému. Poctivý člověk, pokorný, láskyplný a statečný je Bochořák, cesta za touto moudrostí je dána jeho pěti
bolestnými knihami, utváří se v osobnost, jež snad v budoucnu přinese literatuře nadosobní poesii a novou krásu v nejtěsnější blízkosti Boha. Neboť
odtud vycházeli umělci na výpravy za absolutnem, od své celistvosti, již si
uvědomovali skrytě, stávajíce se clowny, majíce za materiál nikoli svá těla,
nýbrž svého ducha. A bude pak již tvořit ne k Bohu, leč s ním. Lidství
plné je zřejmě teprve klíčem k oněm zahradám pomyslných květů, jež vůní
svých kalichů dovedou tolik dát životu. Nebude to však nikdy poesie
silná, na to je už dnes Bochořák příliš klidný, monotonní. Zdá se, že upadl
do téhož nebezpečí jako Zahradníček ve své teskně tklivé poesii, plné
jakési nadpozemské nostalgie. Jako by měl Bochořák před rozhodnutím:
buď zanechat poesie úplně a naplňovat obyčejný život po lidsku Čistě pod
nebem Nejvyššího (u Bochořáka to má barvu až maloměstské idyly a spokojenosti) anebo stát se psancem, jenž chce strhnout roušku věčna a stanout
tak tváří v tvář Tvůrci. Stát se titánem. (Od tohoto druhého břehu je dnes
Bochořák příliš vzdálen a těžká by byla plavba zpět.)
Velicí básníci tvořili poesii, t. j. krásu, neosobní, nadčasovou realitu.
Každá skulina byla zalévána zlatem. Slabí pomáhali si berličkami, jimiž
jsou fráze o novém člověku, o jeho podstatě bytí a návratu k věčným hodnotám, vůbec obsah mimopoetický. Pravé umění je vždy neosobní a při
tom obrazem jedné duše, t. j. vždy jiné, vždy avantgardní. Nový duch, nová
vise světa, vesmíru, vynutí si automaticky novou formu, jež obsáhne nejen
sama sebe, nýbrž i to nejlepší minulé. Forma roste z charakteru. Vnitřní
duchový přetlak způsobí katastrofu každé ustálené formy. Opravdové umělecké dílo je činem novým, protože je obrazem jedné veliké duše, jež hlásá
pravdu ze sebe za všechny. A tento obraz je po každé jiný. Básník je ten,
jenž samou svou existencí v šedoperlém svitu medové luny způsobuje, Že
vody vrou v jezerech. Jeho zbraní je sugesce. Bochořákovi byla vyražena
z rukou. Dočasně? Náhodou? Avšak v umění se nedějí násilnosti, v umění
není místa pro náhody. Žluč a víno zůstává Bochořákovou nejlepší knihou.
Tento Bochořák je vcelku Bochořákem dnešním, ovšem daleko klidnějším.
Žluč a víno - to je kniha, jež dovede vyrazit dech. Dnešní Bochořák už
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nestačí, není mu umění vším. Dnešek už není schopen velikých vášní, proto
se lidé tolik nudí.
Bochořák na několika místech vytváří jakousi obdobu chrámové hudby,
jakousi chrámovou poesii. Je to jen asi na dvou třech místech, a to vždy
tam, kdy vystupuje ze sebe a ze své vnitřní zkušenosti hněte objektivní
zkušenost vyšší, všelidskou. Tam sahá po monumentalitě. (Báseň Andělům v první části.) A ta je vždy neosobní, protože zaléhá do šíře i hloubky,
ztrácíš se v ní, chce tě celého, jako každé umění. Má-li Bochořák někde
cestu otevřenu, je to tady. I budou snad v chrámech meditovat básníci. Bochořák nasadil veliké pupeny.

y

V

Antonín Sorm
S T U D E N E C K É KOLEDY
Byl to příznačný zjev, že chudé a horské kraje měly mnohem srdečnější
a opravdovější účast a radost nad věkopamátnou radostnou událostí betlémskou než zámožnější kraje v rovinách. Dokladem toho jsou betlemy i vánoční lidové písně. Jak nepřeberné množství radostných a veselých koled
má třeba naše severočeské Podkrkonoší. Kdežto na Hané setkávají se sběratelé jen s několika málo vážnými koledami. Roku 1939 vydaná sbírka
»Krkonošské koledy« dosvědčuje, jak soucitná srdce horských chuďasů
v době vánoční, oslavující narození betlemského Dítka, přímo přetékala
něžností, srdečností i veselostí téměř dětsky ryzí.1)
Ve zmíněné sbírce jsou též koledy ze Studence u Jilemnice v Podkrkonoší. Ve většině případů jest ovšem těžko správně určit místo, kde která
koleda vznikla; správněji lze mluvit o tom, kde která koleda byla zpívána.
Jen stručně to ukáži na jednom případě, jak jsem jej sledoval, když jsem
byl roku 1923 jednatelem jesličkové výstavy v pražském Klementinu, na
níž jsem uspořádal též oddělení vánočních koled. Myslím žertovnou koledu »Pochválen buď Ježíš Kristus, milý Matěji«, jak ji zpívá 82letý důlní
úředník v. v. Jos. Valta v Příbrami. Tuto koledu najdeme ve sbírkách písní
Fr. Sušila, Fr. Bartoše, J. Vyhlídala a jiných. Také v mnohých starších
jesličkových hrách je obsažena. Na jesličkovou výstavu jsme ji dostali snad
Jos. Horák: Krkonošská

koledy. Ilustroval prof. Jar. Skrbek a j., vydal J. Krbal

v Lázních Bělohrade 1939. Písně mají nápěv a některé jsou i harmonisovány. Sbírka obsahuje koledy ze všech osad a vesniček na Jilemnicku a Vysocku. Jsou tu i tři vzácné koledy
kantora z Raisových Zapadlých vlastenců, V. Metelky z Pasek n. Jizerou.
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ze všech krajů Čech, ba i z Moravy (z Radnic u Plzně i z Mar. Hor na Moravě a pod.). Mnohokráte byla vydána tiskem, jako svého času oblíbené
a známé jarmareční písničky malého formátu, jež se svazovaly do »špalíčku«. Mám z nich jeden výtisk pod titulem »Nová píseň aneb koleda vánoční k uctění nově zrozeného Ježíška v Betlemě«, s prostičkým, ale výrazným dřevorytem. Byla vydána tiskem a nákladem Jos. Bergrové v Litomyšli (asi r. 1823). Je zajímavo, že autorství té písně si téměř po stu letech
přisvojuje Tomáš Churáň z Radešova, který ji dal tisknouti svým nákladem
v Pošumavské tiskárně ve Strakonicích r. 1920. Pod stejným titulem jako
v Litomyšli byla vytisknuta i v Hranicích na Moravě r. 1858 (viz Zíbrtův
Český lid, XXVIII, s. 98). Snad tím, že se tato koleda rozšiřovala špalíčkovým tiskem, doznala jen málo změn, a nepřihlížeje k melodii zpívá se
v každém kraji až na nepatrné varianty (spíše vynechávky) stejně.
Otiskuji zde text té koledy, jak se zpívala ve Studenci v r. 1892. Tato
studenecká koleda má o jednu sloku více než píseň zapsaná ostatními sběrateli (v Krkonošských koledách a špalíčkových tiscích); totiž o sloku 12.
1. Pochválen buď Ježíš Kristus,

4. Nechoďme tam jako blázni,

milý Matěji!

milý Matěji!

Až na veky. Kam pospícháš,

Abychom tam přišli prázdni,

bratře Ondřeji?

když nic nemají.

Já do Betléma běžím,

Půjdem pro kamarády,

co se tam děje, nevím.

naberem s sebou dary,

Bratře, vrať se, prosím tebe,

až toho trošku shledáme,

něco ti povím.

půjdem spěšněji.

2. Naši hoši večír pásli

5. Vzhůru, bratři kamarádi,

blízko Betléma.

vzhůru vstávejte!

Velká jasnost o půl noci

Narodil se nám Spasitel

jako den byla.

v Betlémě, věřte!

Andělský zpěv slyšeli,

Dary rychle chystejte,

do Betléma běželi;

sestřičkám to oznamte,

že se narodil Kristus Pán,

ať každá něco uchystá:

pravdu mluvějí.

s námi pospěšte!

3. V tom obecném chlévě leží

6. Františka pana rychtáře

v seně v jesličkách

smetánky trošku;

a - matičku má chudičkou -

Sekundýna mlynářova

v mizerných plenkách.

mouku, krupičku;

On že tak překrásný je,

Monyka kramářova

na každého se směje,

cukrkandl, fíky dá,

kdo se na něho podívá,

a Mařenka šenkýřova

radost nabude.

pivo, víno dá.
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7. Anastasie kupcova

flauto pískejte!

Cecilie půlmistrova

Vemte s sebou velkou basu,

japka, ořechy;

fagot nenechte.

Apolenka citrouny,

A Jozífku housličky,

a Ludmila koření;

a Lojzíčku maličký,

Lucije perník, marcipán,

jen všecky brzy pospěšte,

též i melouny.

ať už dem brzy.

8. Rozarije pekařova
masnou žemličku,
a Anežka sedlákova
máslo v hrnečku;

ať hodně bručí,
u jesliček ta muzika
at je potěší.
Zahrajem jim vesele.

jitrničku zachová,

Když Děťátko spát bude,

a Rozina, co potřeba,

matička kolébat bude.

zase udělá.

Líbezně usne.

povijánek dá;

14. Nyní půjdem na koledu
k pánům sousedům.

Kačenka karton koupila,

Ježíšek ráčiž požehnat

peřinky chystá;

váš příbytek, dům;

péří Verunka dere,

Ježíšek vám nadělí,

Liduška to ušije.

dyž nám dáte koledy;

Jen hezky zčerstva pospěšte,

zazpíváme vám za to

nebo je zima.

taky v neděli.

10. Františka, cera truhláře,
kolíbku nese;

15. Jen my Ježíška milujme
a poslouchejme,

Dorotka tenkou košilku

a přikázání

také přinese;

zachovávejme.

Majdalenka punčošky,

Srdce čisté připravme,

Helenka karkuličky.

by on šel k nám žádejme;

Jen hezky zčerstva pospěšte,

jako betlémští měšťané

ať už dem brzy.

tvrdý nebuďme!

11. My hoši hudbu štemujme,
půjdeme hráti!

16. Ježíšku, králi nebeský,
k tobě voláme;

Kde pak jsou ty malí hoši?

chraň nás ode všeho zlého,

Budou zpívati.

tebe žádáme.

Francku, vem klarinety,

Pro tvé bídy, trápení,

Ondřeji, vem valdhorny,

chudobu zde na zemi

Tadeáši, polní troubu,

uděl svaté požehnání

a Nácku, bubny.

nad námi všemi.

) BaruŠka.
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13. Hrubé dudy já nafoukám,

Brydyška 2 ) řezníkova

9. Evička z herbabných pentel

2

12. Jirko, Pavle, se chystejte,

mandle, piškoty;

17. Uděl svaté požehnání

18. Uděl svatého pokoje

římským křesťanům;

a ourodu dej;

chraň nás všeho zlého, 3 )

budoucí rok a vše léta

dej pokoj stavům.

svou dobrotu přej!

Ať tě můžem chváliti,

Ať tě můžem chváliti,

te velebiti,

tebe vždy velebiti,

potom s tebou v nebi

potom s tebou v nebi věčně

se věčně radovati.

se radovati. Amen.

Těžko rozhodnouti, v kterém kraji tato koleda vznikla, když ji zpívali
po celých Čechách a všude na Moravě. Ani křestní jména, jež se v ní vyskytují, nevedou na stopu. Neboť křestní jména tam uvedená byla v XVIII.
a první polovině X I X . století běžná ve všech krajích. Jedině jméno Sekundina jest vzácnější; a podle něho bychom mohli původ té koledy stanovit
v Jičíně nebo v jeho okolí a určit též hranici a quo, po níž koleda teprve
mohla vzniknout.4)
V tomto pojednání chci se zmínit jen o koledách studeneckých. Sbíral
je můj f bratr Josef Šorm jako bohoslovec a nápěvy k nim zachytil tehdejší
studenecký učitel Josef Skrbek. Podle poznámky na bratrových zápiscích
byly poslány Národopisnému oddělení Zemského musea v Praze. Sám
jsem později (kolem r. 1910) studenecké koledy také sbíral. Celkem se
ve Studenci zpívalo asi 50 koled. Zpívaly se v kostele, v rodinách, před
betlemem a o t. zv. kolednických vánočních besedách, kdy se sešlo příbuzenstvo a sousedé. Hlavně to bývalo o svátku sv. Štěpána. Pamatuji si, že
o tomto svátku přicházeli k nám hned odpoledne po požehnání koledníci
a zpívali dlouho do noci. Někdy se zpívalo i s hudbou a každá z těchto
kolednických schůzek končila písní, která se zpívala i při jiných významných příležitostech, na př. při svatbách.
l . V dobrém sme se sesli,
v dobrém se rozejdem;

3

2. S Pánem Bohem půjdem,
zjpomínat si budem:

nežli se rozejdem,

dobře sme se měli,

ještě si zapějem,

rádi nás viděli,

s Pánem Bohem půjdem.

podruhý zas přídem.

) Za napoleonských válek se zpívalo takto: Vzdal od nás francouzskou válku, dej

pokoj stavům, atd.
4

) Ostatky světice Sekundiny přinesli roku 1658 jesuité do Jičína a tam byla zvo-

lena i za patronku města. Svátek její připadal na 15. ledna a její jméno se na Jičínsku
skutečně vyskytovalo jako jméno křestní. Viz moji studii v Čes. listech (Ml. Boleslav,
15. I. 1 9 3 2 ) : Úcta sv. Sekundiny na Jičínsku.
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3. Podruhy zas přídem,
déle si pobudem.

4. »Zůstaň s námi. Amen.«
zpívat nepřestanem,

Ta láska bratrská

dokud Pán nebeský

a ne farizejská

v slávě jazyk český

zůstaň s námi. Amen.

zachová nám. Amen.

Podle obsahu můžeme koledy rozděliti na dvě hlavní skupiny: na
koledy duchovní a na koledy s živlem čisťě světským.
První skupina koled bývala zpívána i v kostele a před betlemy tkalců
v jejich chaloupkách. Vyjadřují prostičkým, avšak často svérázným způsobem narození Kristovo a projevují snahu všech stavů a všech sousedů
ukázati Ježíškovi radost z jeho narození, potěšiti jej nějakým dárečkem
nebo službičkou. Proto přenášejí radostnou událost do svého prostředí.
Tam, kde jsou přímo jmenovány určité osoby, máme ověřen místní původ
i dobu vzniku koledy. I takové Studenec měl:
V Betlémě se svítí, půjdem tam,

Antonín Vanclů dá nám botičky

ty vem dudy, já housle mám. 5 )

a Čechová zas šatičky.

Martinec s BaruŠkou taky jedou,

Pošepný zas nám dá kousek plyše,

pomoranče, fíky vezou.

by Jezule zahřálo se...

Tato koleda byla dlouhá, měla mnoho variantů a byla rozšířena skoro
na všecky studenecké sousedy. Podobných koled bylo více.
Roztomilé jsou koledy, v nichž narození malého Ježíška oslavuje i ptactvo nebeské. Zajisté že v nich jest mnoho ohlasu umělých barokových
skladeb Bridelových, Michny z Otradovic a jiných. Příklad:
1. Rád bych Šel k Betlému

na kolibičku sedávat,

nemám žádné bačkory,

[ : bude mu kukat, : ]

sem celý roztrhaný,

[ : kuku, kukuku,

[ : letos nemohu. :]

zdráv buď krásný Ježíšku. :]

2. Až napřesrok půjdu,

4. A ta křepelička,

dary mu ponesu;

vyráží Ježíška;

mám jednu zezulku 6 )

ona bude lítávat,

a jednu křepelku,

na kolibičku sedávat,

[ : ty já mu daruju. :]

[ : bude počítat :]

3. A ta zezulička
vyráží Ježíška;
5

ona bude lítávat,

dary nést malému;

[ : pět peněz, pět peněz,
kýž sme v nebi ještě dnes.

) V podobné koledě z Pasek u Vysokého je brán zřetel na důstojnost kněžskou:

PaseČtí jsou připraveni k Betlemu; první místo nechávají knězi, který přijda »jich nabádá
libě, aby v chudobě a v bídě příklad z Ježíška si vzali, teď i v jiné době...« (Srovnej:
K. Procházka, Lid český s hlediska prostonárodní nábožnosti, 195.)
6

) Zezulka =
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kukačka.

Obsahem druhé skupiny koled jest živel čisté světský. Takové koledy
byly skládány většinou pro koledníky, kteří si zpíváním koled vyprošují
almužnu a vánoční podarování. Koledník se snaží připomenout dárci jeho
mnohonásobnou Štědrost, o vánocích projevovanou. Svou prosbu projevuje
způsobem pokud možno veselým, aby dárce pobavil a jeho srdce si naklonil.
Proto řada koled zpívaných v Podkrkonoší vypravuje žertovným způsobem
o pečení koláčů, které bývaly hlavním dárkem při koledování.
Pečivo na vánoční svátky se připravovalo o Štědrém dnu, jak patrno
z žertovné koledy z roku 1892:
Štědrý den,

budu jim to vinčovat,

půjdu ven,

ať se jim to daří.

budu se koukat,

Oni až mně uhlídaj,

kde se z komína kouří;

pár koláčů mně hned podaj.

A nebyla to žádná maličkost napéci buchet a koláčů, aby vystačily až
do Tří králů. Na to, že ztvrdnou, se nehledělo. Pomoc snadná: rozpekou
se. Proto pochopíme narážky v koledách, že se zadělávalo na koláče z korce
mouky. Vánočky se tehdy v Podkrkonoší ještě nepekly.
Jaké druhy koláčů se o vánocích pekly, prozrazuje tato studenecká
koleda:
Přisel jsem na koladu,

nedáte-li slívovej,

dejte koláčů;

tak mně dejte hruškovej;

celý hody jsem je nejed,

nedáte-li hruškovej,

div že nepláču.

tak mně dejte sejrovej;

Nedáte-li japkovej,

nedáte-li sejrovej,

tak mně dejte slívovej;

tak mně dejte tvarohovej.

V dobách minulých, dokud nebylo dnešního droždí a prášků, se pekly
koláče jen velmi zřídka. Tehdy bylo pravým uměním upéci dobré koláče
a jisté nezdary nebyly vyloučeny, zvláště když kvasinky, dopravované v putnách ze vzdálených pivovarů, cestou zmrzly. Studenečtí od kostela chodili
si s putnou pro takové tekuté kvasnice do pivovaru v Čisté, kde prý byla
o ně vždycky před Štědrým dnem velká tlačenice.
Rozmanité nehody s kvasnicemi líčí několik studeneckých koled. Otisknu zde jednu:
1. Zastavte se malou chvíli,
ó vy hospodáři milí,

2. Co jsem se letos natěšil
na ten Boží Štědrý večír,

příklad si z toho vemte,

že se najím Štědrovnic;

kvasnice nechystejte.

neužil jsem z toho nic.
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9. Sháněl jsem to celý tejden,

3. Poslala mne moje žena
pro koření do Bydžova;

přišel jsem domů Štědrej den.

pro kvasnice do Prahy,

Koláče jsme napekli,

neb u nás byly drahý.

oba jsme se ulekli.

4. Pro bel jsem byl v Miletíně

10. Kvasnice byly zkažený,

a pro tvaroh na Zebíně,

koláče byly sražený;

v Chomutici pro mlíko,

žena zlostí skákala,

je mě toho moc líto.

lopatou mě flákala.

5. Pro perník jsem byl v Hořici

11. Tu zas popadla vidlice,

a pro sejra v Oulibici

šťouchala mě převelice,

a pro japka v Veselí,

tu mě trochu nadala

byly trochu kyselý.

a z domu mě vyhnala.

6. Pro mák jsem byl v Žeretici
a pro housky v Čejkovici,

12. Tu mě trochu hubovala:
ó ty darebáku stará,

v Lužanech u Prahy,

co ti letos udělám,

tam jsem byl pro křížaly.

ve svátky ti jíst nedám.

7. Pro ryby jsem byl ve Kštenci,

13. Tu jsem neměl žádnou radu,

pro ořechy na Kamenci,

musel jsem jít na koladu.

ve Dřevenci u Frýby

Ať si je tam žena sní,

stavěl jsem se pro slívy.

ty koláče zkažený.

8. Pro mandle a pro rozinky

14. Tak se nade mnou smilujte

musel jsem jít do Studýnky;

a brzy mně něco dejte,

do Vrchlabe pro papír,

třeba koláč s tvarohem,

to byl mrzutej Špacír.

já půjdu s Pánem Bohem.

15. Tuto písničku zavírám,
hospodáře napomínám,
by mou radu uposlech,
mezi ženský se neplet.

Zajímavo jest, že tento námět o kvasnicích se nevyskytuje v koledách
jihočeských a chodských. Kdysi krátce před vánocemi mne navštívil jeden
profesor, výborný znalec vánočních zvyků a koled na Chodsku. Právě se
u nás připravovalo pečivo na svátky. Žertovně jsme prohodili, že možná
pochodíme jako podkrkonošští koledníci. Neporozuměl tomu, a tu jsme
mu museli teprve vysvětlit, oč se jedná.
Humor koled se světskými motivy jest někdy hodně drsný, jako ta
podkrkonošská zimní příroda a boj s ní.
Některé koledy měly také náměty milostné a začínalo jimi rozmarné
dohazovačovo jednání o nevěstu. Josef Horák ve jmenované sbírce má tuto
koledu z Vojtěšic:
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1. Přišli jsme k vám na koledu, abyste nám dali dceru.
Hopsá, hejsasa, kydlum taj dada, abyste nám dali dceru.
2. Jestliže nám ji nedáte, však vy ji letos nevdáte.
3. Dcera hned nato pravila, že by se ráda vdávala.
4. Pantáta honem jmenuje, že on ji tři sta věnuje.
5. Panímáma nato praví, že ona něco nahradí.
6. Nahradí mu kozu, krávu, kočku, psa i mladou krávu. 7 )

Podobné milostné koledy se zpívaly i ve Slezsku a jinde. - - Ke koledám patří ještě nápěvy. Pečlivé prostudování textu i nápěvů
nejen koled studeneckých, ale starších koled kteréhokoliv kraje, ukazuje,
že náboženská víra byla v lidu opravdová a živá, že český lid dovedl vánoce
prožívat s myslí vpravdě radostnou. Studium koled prozradí také leccos
o poměrech, jaké v obcích panovaly, o sociálních vztazích mezi lidem a
také leccos o jeho tvůrčích schopnostech.

Rudolf Voříšek
MLUVA VĚCÍ
VÍTR

Takový divný den. Nebe tvrdé modré a bez mračku, slunce píchá,
vzduch je žhavý a ulice prázdné, vyprahlé, jen tu a tam se v těchto odpoledních hodinách objeví člověk, který svou únavu rychle skrývá do stínu
domu. Nic se nehýbá. Takto by asi vypadala vláda Nudy nad světem. Chce
se spát.
Ale teď slyš. Ta vypráhlá ztrnulost, to žhnoucí ticho, ten hrozný klid
je náhle proťat poryvem silného větru, který před sebou žene Špinavý
mrak, rozšumí unavené stromy a neurvale zalomcuje květinami. A což
teprve, když sedíš doma v pokoji! Náhle to v kamnech zaskučí, zavyje, hle,
meluzina, podzim je tu. Ano, zavřeš-li oči a posloucháš chvíli, je to úplná
podzimní nálada, na nebi, představuješ si, zenou se chuchvalce nabobtnaných mraků, lidé zvedají límce, prší, vlhkost a chlad lezou do kostí. A zatím, zatím ovšem je všechno pri starém, slunce stejné žhne a píchá, ulice
jsou vyprahlé a prázdné, jen teplý vítr ovane teď! unavenou tvář chodce.
Je vrcholné léto.
7

) Viz též vlastivědný sborníček »Krkonoše« (r. II., str. 2 1 ) , kde tato koleda jest

rozvedena v píseň čistě svatební.
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Tak vidíte, je léto a my bychom na okamžik málem uvěřili, ze je podzim. Takhle to dopadá, nedivá-li se člověk dobré, neobzírá-li nějakou
skutečnost cele, v její plnosti, v celém jejím bohatství. Vybere-li si z ní
jenom část a z této části usuzuje na celek. Pokřivuje fakta, nechápe správné, dochází k falešným závěrům.
Tak nějak se to má, tuším, i s těmi, kdož pozorují, rozbírají a vykládají ony veliké duchovní proudy, které podobně jako náš vítr vanou dějinami. Je tu, dejme tomu, náboženství, které je neodmyslitelné z lidských
dějin od prvních počátků a je tu, přesněji řečeno, křesťanství, které provází
člověka pomalu dva tisíce let. I sedí si takový muž, takto učenec, historik,
filosof, sociolog ve své světnici a naslouchá duchovním proudům, které
kolem něho ve světě vanou, naslouchá, a co slyší? Slyší, prý, jak venku
vane veliký a mocný proud, který se nazývá Véda a tato Véda ohlašuje
neklamně podzim řekněme křesťanství nebo náboženství vůbec. A když už
ohlašuje podzim, nebude jisté daleko zima, rozumějte zánik této mocnosti,
která až dosud utvářela člověka a jeho život. Nemůže být o tom naprosto
žádných pochybností, neboť on to teď právě rozpoznal, domnívaje se, že
v tom složitém duchovním proudění a vanutí zaslechl zřetelně onen podzimní hvizd, podobně jako jsme i my dnes za parného odpoledne a v plném
létě vnímali takové zřetelné zaskučení podzimního větru ve vyhaslých
kamnech - když jsme ovšem zavřeli oči. K takovému rozpoznání je opravdu
třeba zavřít oči nebo vůbec vynechat jednu z poznávacích schopností, třeba
právě tu nejdůležitéjší. Jsou zase jiní, kteří ohlašují zánik křesťanství proto,
že na jeho místo přichází jiný obraz světa, pozemštější, ale stejně mocný,
neboť vyvěrá odkudsi z tajemných hlubin lidského pokolení a přináší mu
pravou spásu. Ti všichni zastřeli si poznávací orgán, který by jim právě
dal poznat, že se velmi mýlí, že si ze skutečnosti vybrali jen to, co se jim
jaksi hodí a to ostatní nevidí; že prosté rozpoznávají podzim tam, kde ještě
na obloze svítí a hřeje slunce, kde je ještě léto. Neboť, přátelé, nezapomínejme, že slunce vlastně svítí, i když nebem táhnou mraky, sněží a mrzne.
Slunce svítí stále.
HLEMÝŽĎ

Co všechno jen člověk uvidí, leží-li na mezi! Tamhle utíká jakýsi brouček, kterého neznáš, tady zase se pachtí malý mravenec s velikým vajíčkem,
které sotva nese. Na dlouhém listu trávy sedí slunečko, tedˇ se právě
vzneslo, Škoda, že jsme je nechytili, abychom poznali, kam poletí, zda do
nebe ti do pekla. A tady pomalu a rozvážně leze hlemýžď s domečkem
na zádech - snad jediný ze všech tvorů, který nosí svůj příbytek s sebou.
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Ten jeho klid nás trochu dráždí a tak neodoláme a pomalého šneka trochu
postrčíme. Kdyby se ovšem dal; je to totiž zvířátko jaksi nedůtklivé a nenechá se popichovat k nepředloženým činům a k veťší rychlosti, než je ta,
kterou mu předepsala příroda. Stáhne se pěkně do své ulity, do svého
domečku a pak je těžko s ním hýbat. Tam se mu přece nic nemůže stát,
tam je bezpečný před světem, pevná schránka jej chrání před násilím a nebezpečím, které mu na jeho pomalé cestě hrozí. Jak byste mohli hlemýžďovi uškodit v jeho ulitě? Leda, že byste ji zničili, rozšlápli, to by bylo
hrubé násilí a jedině takto byste mohli rozvážnému tvorovi udělat konec.
Jinak tedy ne - hlemýžď nebojuje, nebrání se, neštípe a nekouše, ani nepředstírá smrt jako někteří brouci. Prostě se stáhne a zakončí tak docela
krátce každý pokus o potýkání a boj. Předstírá toliko klid a bezpečnost.
Což se nám někdy stává i s lidmi. I lidé mají jakési .ulity, domečky,
které nosí stále s sebou, nikoli ovšem na zádech, nýbrž v hlavě. Říkáme
těmto domečkům světové názory. Takový člověk je třeba materialista.
Udělal si ze svého názoru pěkný domeček, kde je všechno důkladně sbité,
všechno do sebe zapadá, nikde žádná díra, ani okno, aby tam přišlo co
nejméně z okolního světa. Takové úhledné a čisťounké bydlení, a sem se
tedy tvor zvaný človék hezky stáhne, doráží-li na něho svět a jeho záhady.
V jeho domečku je totiž všechno jasné, nic není nevysvětleno, se vším je
vypořádán, a tak co tu má co dělat ještě něco jiného? Co má v ulité materialistově co dělat duch, co v domku idealistově hmota, co v příbytku
positivistově náboženství a svět nadpřirozený, co u evolucionisty stvoření?
Domeček je jednou hotov, a tak co na něm ještě měnit? Což nepotřebuje
každý z nás domeček, který by mu dal jistotu v tom větném kolotání světa,
příbytek, v němž je všechno pevné a na svém místě, v němž není mezer?
Ach ano, přátelé, potřebujeme všichni příbytek ducha, který nás chrání
před světem a jeho větnými záhadami, ale nezapomínejme, že lidský dům
není hlemýždí ulita bez otvorů, nýbrž má okna, kterými proudí světlo
a vzduch, okna, jimiž se k nám dostává celý vesmír a v takovém obydlí je
dobřé člověku přebývati.
KRAJINA A V L A K

Mluvili jsme s přítelem o výstavě skupiny malířů, kteří zpodobují to,
čemu říkáme civilisace, technika, svět, který obklopuje moderního člověka,
zvláště velkoměstského, na každém kroku. Uvědomovali jsme si společně
všechnu tíhu otázek, které byly touto technikou vyvolány, připomínali jsme
si prostou a důvěrnou krásu života, který musel ustoupit moderním vynálezům, smutné jsme se zamýšleli nad mnohými prohřešky a krutými zásahy
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těchto výtvorů lidského důmyslu do přirozeného rádu života a zejména do
přírody... A přece, řekl náhle přítel, myslím, ze vlak jaksi patří do krajiny.
Snad jste někdy seděli na mezi, tiché a zapadlé, kolem nebylo človíčka,
jen nedaleko se táhly dva uzounké ocelové pásy kolejnic. V dálce cosi podivně zadunělo, krajina jako by ožila a už se tu řítí rychlík, zahřmí, mihne
se, zapadne, a táhlé dunění se pomalu proměňuje v ticho jako dříve. Co
lidi, i když jsme je všechny neviděli, jsme rázem potkali, snad celou vesnici,
snad i městys, přejeli kolem nás a už jsou zase pryč. Kdo ví, kam jedou,
jaké radosti a smutky si odvážejí tam, kam my třeba nikdy nepřijdeme.
Krajina na chvíli ožila, ožila Člověkem, který tudy na chvíli projel, ožila
vlakem, který se nám nezdá strojem, nýbrž čímsi živoucím, neboť v něm
jedou živí lidé, kteří mu dávají smysl a účel.
Takto se to, tuším, má s celou technikou. Chceme za ní vidět člověka.
A jen pokud za ní vidíme, vnímáme a pociťujeme živou bytost, stává se
tento svět techniky »natím« světem, světem, v němž jsme doma, který nás
nestudí svou nehostinností, nýbrž vchází do oblasti našich pocitů, radostí
a myšlenek.
Je nějaké měřítko pro tuto sounáležitost světa technického a světa
lidského? Můžeme si studenou krásu strojů nějak přiblížit a musí tato
jednou chválená a po druhé zase proklínaná technika něco splnit, aby
vstoupila do našeho světa? Ano, musí pro nás splnit jisté předpoklady,
které tvoří to, co nazýváme domovem.
Člověk totiž hledá neustále
svůj domov, hledá domov světský i domov nadsvětný, hledá obydlí zde
i na nom světě, a proto měřme ony vynálezy, které nám darovala překotná
moderní doba tím, jak dalece a jak mnoho mohou být naším domovem,
věcmi, které nás obklopují takřka prirozeně, samozřejmě, jako nás obklopuje příroda kolem nás.
Viděli jsme na oné výstavě obrázky, z nichž ovšem nevane ten pocit
domova, jak jsme o něm právě mluvili. Viděli jsme obrázky malíře, který
jistě pociťuje smutek z tohoto podivného světa kouře, komínů, strojů,
telefonů, smutek ze ztracené prostoty, ze zmizelého důvěrného soužití s prírodou, úzkost z prázdnoty u toho, kdo je odsouzen neustále přebývat
s mrtvými věcmi. Snad si i on uvědomil, ze technika má, Či měla by mít
své meze. Je jistě užitečné a výhodně mít na příklad elektrickou místnost,
kde se otočením vypínače uvaří a ohřeje všechno možné. Není však lidstější mít pokoj s obyčejnými kamny, kde plápolá oheň a vypravuje za
zimních večerů dětem pohádky? To prvé je zajisté užitečný a výhodný
stroj, to druhé je domov. A o ten domov nám neustále jde. Chceme totiž
vždy, aby vlak patřil
ke
krajině.

526

VARIA
Vžívání jako pracovní

princip

Jsou vskutku chvíle, kdy jsem v sobe sám? Josef

Chaloupka

Ve všech příručkách estetiky se setkáme se závazným problémem důležitosti lidského
vžívání, vciťování do druhého člověka, cizích situací a pod. Již Aristoteles ve své průkopnické Poetice (17. kap.) zdůrazňuje básníkovu schopnost »vmyslit se do situace« a »uvést
se snadno v rozčilení«. Vmýšlivost a citlivost považuje tedy Aristoteles za předpoklady
skutečného básníka. A co to vlastně obojí jest? Znamená to, že se básník musí umet vcítiti
do dějů á situací, které si svým prožitkem jakoby dalekohledem přibližuje a jako sluncem
ozařuje!
Jistě to nejsou malé nároky, žádáme-li na umělci, aby zapřel volání svého já a co
možná oproštěn od něho se zahleděl i zaposlouchal do nej tamějšího, nej skrytějšího nitra
jiné bytosti, které obyčejnému člověku zůstává utajeno, ba kterému nerozumívá i sám
»vlastník«. Takový jasnozřivý umělec musí míti vystupňovanou sensibilitu, jež mu dodává
intuitivní schopnost spatřovat neviditelné záření a slyšet ultrazvuky z jiného světa.
Stále vyslovujeme jenom požadavky, leč kyne také něco z těch výletů do země,
která nám nepatří ? Co z toho máme ? ptáme se utilitaristicky. Vzchází nám z toho nový
obzor, kráčíme po cestě k útěšnému poznání! Nebudeme skutečnost pouze obkreslovat či
napodobovat, ale vytvoříme skutečnost novou, skutečnost námi procítěnou - skutečnost
nadskutečnou, básnickou! ( J . V. Sedlák, O díle básnickém: »Dílo básnické nevzniká tedy
mechanickou reprodukcí zážitků, mechanickým přepisem skutečnosti a zkušenosti, nýbrž
usiluje tvořivým postupem objevit skutečnost novou. Toto vidění nové skutečnosti je mluveno slovy Šaldovými - „kořist útočného zraku" a mluveno slovy Březinovými „zkušenost druhého zraku", podle terminologie moderní duchovědné vědy literární je výsledkem
dynamicky organického procesu tvůrčího, zvaného prožívání.«)
Tak jsme došli k tomu, že má vžívání velkou cenu noetickou. Snad tato extrospekční
methoda budí u skeptiků nedůvěru, že budeme posuzovati druhého člověka pouze per
analogiam. Klameme se při pozorování hmatatelného světa - jak tomu tedy musí být při
obhlížení lidského duševna? Ono to však není prosté dívání, prohlížení, tápání - to není
to pravé. Je to totální vniknutí do objektu, kdy ve vlastní hrudi bije jeho srdce, v žilách
teče jeho krev, mozkem víří jeho myšlenky! Toto by mělo být conditio sine qua non pro
všechny umělce, pro umělce slova především a mezi nimi pro dramatiky v první řadě. Jeden
z našich nej přednějších - Jaroslav Hilbert - sám říká, že »bez vcítění nelze zachycovati
život«; o historické hře praví, že nabude tím větší minulostní pravděpodobnosti, čím více
a lépe se básník vnoří do ducha příslušné doby. Proč však Hilbert ihned uzavírá, že absolutní zmocnění minulosti je nemožné? Inu proto, že i básník je jenom člověkem a nemůže
být vševědoucí. Vždyť ani samotné »dějiny nejsou věda, toť umění, a jen obrazností
dosáhne se v nich cíle« (A. France).
Teď se trochu podíváme také na psychologickou stránku našeho vžívání. Mohli bychom rozdělit lidi na dvě skupiny podle toho, jaký je jejich poměr k okolí. Buď je pouze
pozorují jako nějaký obraz - jsou toliko »přihlížeči«

(podle Psychologie der Kunst

Miillera-Freienfelse), nebo žijí v něm, cítí s ním - jsou »spoluhráči« (podle téhož autora).
Kdyby patřil umělec do té první skupiny, musil by nutně okolní svět jenom kopírovat,
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všechno přesně vyměřovat a do svého díla přestavovat - být konstruktivistou.

Když však

přísluší do druhého tábora, nassává přímo do sebe vůkolní vzduch se vším jeho napětím
i vybitím a dílo své žije - je spoluhráčem, pevně připoutaným svou sympatií (v pův. řec.
významu) k okolí. Jednou jsme zvábeni tím - jindy oním, jednou se o to snažíme - jindy
jsme k tomu téměř nuceni. Jak se k tomu doznává Václav Řezáč ve Svědkovi: »Co je to
být sám sebou, mohu-li být dnes tím a zítra oním? Co to znamená, mít jeden život nevýznamný, prázdný a Šedivý, mohu-li jich mít desítky?« Přiznejme si, že i nás často dráždí
ty cizí životy, ty osudy s velkými otazníky ve svém erbu. I my se drze snažíme vkročiti do
toho sedmého pokoje, který nám je zapovězen, a tím více nás láká. Také Šalda ( O t. zv.
nesmrtelnosti díla básnického) považuje za ryze lidskou touhu po znásobování vlastního,
skutečného života a vášeň, s níž člověk napájí svou krví ty umělé duplikáty a triplikáty.
T o není žádná jevištní póza - toť (řečeno podle faustovského vzoru) věčně lidské jest!
A zvláště umělcův duch těká a vibruje, aby vycítil niterné chvění objektu a v souznění pak
dosáhl kýženého poznání. Novalis říká, že sama »skvělost ducha (Genie) není vlastně nic
jiného, než výsledek takového vnitrního plurálu«.
Zakladatelem této »theorie vciť ování« je Theodor Lipps, jenž o tomto odosobňování
jasně prohlašuje, že »zažívající subjekt má vědomí, jako by jeho já vězelo zároveň v předmětu, zrcadlilo se ve vnějším světě, objektivisovalo se«. Aby k tomuhle objektivisování
mohlo vůbec dojít, musí tu zásadně býti možnost, že lidské já je schopno takového uvolnění. A ta možnost tu je! J á se změní, uvolní, rozštěpí a převtělí - bývá měnivé a prchavé
jako fantastické obrazce páry (Th. Ribot, Les maladies de la personnalité). Z psychiatrie
se dovídáme (Heveroch), že do člověka může vstoupit i já zvířecí, kdy taký nešťastník
třeba mečí v domnění, že je kozou. To je však pathologie, kam zabíhati nebudeme. Možnost uvolnění lidského já tu tedy jest - a o touze prožívací, jež někdy až bolí (Chaloupkův
Kamarád mrtvých, Řezáčův Svědek), jsme již mluvili.
S hlediska literárně-estetického můžeme konfrontovati tvorbu z prožití s konstruktivismem a s perspektivismem. Poměr s prvním jsme již psychologicky osvětlili; co se
týče jejich poměru estetického řekneme jen to, že konstruktivismus v umění nutně vede
k šablonovitosti a konfekčním střihům, třebas ve vědě je methodou nedocenitelnou. Umělecké dílo se nedá prostě stavět - to se musí procítit!
Velmi zajímavá je příbuznost i odlišnost methody vžívací a perspektivismu. Filosofickým zakladatelem tohoto jest Ortega y Gasset, v literatuře se s touto ideou shledáváme
náznakově v Kontrapunktu života a u nás prakticky je rozvinuta hlavně v románě Povětroň.
Při perspektivismu - schematicky řečeno - více lidí pohlíží na jeden objekt se svého stanoviska: tak jest určitý bod intensivně ozařován s několika stran - tam se sbíhají perspektivy
různých nazíracích typů. Při principu vžívacím se naopak jediný subjekt hledí dostati do
více objektů, po případě se ztotožnit s celým kolektivem, s celou přírodou a jejími řády,
s vyšší spravedlností: má touhu extensivní.

Ve filosofii má perspektivismus význam právě

v místě ohniska - v místě koincidence, neboť tam leží jakási nej pravděpodobnější pravda!
Naproti tomu při aktu vciť ování dochází k rozplývání, tedy k zachycení méně pravděpodobné pravdy! V umění však je tomu docela jinak. Autor - spoluhráč se totiž »pod pseudonymem« přímo vžívá do různých osob a situací, kdežto autor-perspektivista se musí napřed vmysliti do rozličných postav a »z nich« teprve tvořit odlišné perspektivy - perspektivismus je tedy umocněná methoda vžívací! A právě v této další poloze, v tomto dalším
umocnění je větší možnost zbloudit. Methoda vžívací je (po přímém poznání) druhého řádu, perspektivismus třetího. Oba směry vsak v písemnictví - par excellence - nutně krystalují do tvaru t. zv. rámcového románu.
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A proč vůbec ten romantický neklid? Proč nehledat rozluštění lidských záhad přímo
v sobe - proč utíkat v pochybné končiny? Tu odpovídáme zase otázkou: když poznáváme
jiné, nepoznáváme vlastně sebe?
Konečně ještě něco! Je teď jaksi módní, aby se ustavila a nějak charakteristicky projevila t. zv. nová »generace«. Nuže, vrstevníci, aby mohli být nazváni plnoprávně řádnou generací, musí vyrůstat a zrát na společném podkladě, ve společném ovzduší a hlavně
mít pocit společného snažení! Docházívá k tomu při prožívání velkých, silných událostí,
jež vypálí každému nesmytelné znamení »generační« příslušnosti. A ten moment zde máme
v celé jeho důsažnosti: prožíváme dějinný přelom, kdy se z trosek včerejška rodí řády
zítřka. J e doba, která jitří a zcitlivuje srdce, která nutí zraky k jasnozření budoucnosti.
( J . Červinka: »Jakoby vedeni nějakým vnitřním smyslem, zcitlivěli mladí básníci pro mnoho zdánlivých bezvýznamností...«) Citlivé jednotlivce zachvacuje touha prožívací a touha
extensivní.

Dnešní mladý člověk se dává romanticky unášet svým vyburcovaným citem po

moři lidských osudů i nadsvětských vidin. (Týž Červinka mluví o »schopnosti všeobsáhle
vnímatelské« a přímo o tom, že »mladý básník... cítí se až závratně, blaživě prostupným«.)
Nová generace je tedy naveskrz organicky uzpůsobena pro vciťování, což je jejím rodovým
znamením i v tvorbě patrným.
Podle vzoru podobných názvů, označujících pronikání dovnitř (intuice, inspirace,
invase), mohli bychom to, co se buduje právě na základech vciťování, nazvati insentivismem. Umělé slovo má tu výhodu, že nový termín může nabýt nového osmyslení, aniž by
byl zatížen nánosem, spočívajícím na názvu »Einfühlung«, svádějícím k sensualistické
theorii, že pravda je jen v citu. Výraz »vžívání« či »vciťování« jest opět malého významového rozsahu. Lze to chápat i jako protějšek k perspektivismu a v jiném směru i ke
konstruktivismu. Vždyť takový insentivní umělec je schopen jakéhosi sebezapomnění a převtělení - a tím skutečného prožití sudby objektu.

Vladimír

Businský

KNIHY
Román

burleska

Je jím práce nedávno zemřelého Vladimíra Donáta (Vladimír Donát, Člověk je živ
ze vzduchu, román, vyšlo v ELKu v Praze v roce 1 9 4 3 ) . Že je to vlastně první Donátův
pokus o román, je vidět z toho, že jako takový zůstal na půli cesty. Můžeme však docela
zřetelně sledovat autorovu methodu - tím určitěji nám vystupují autorovy možnosti.
To, co Vladimír Donát naprosto nemá, bychom mohli nazvat cistou inspirací

stavební.

Jde tu totiž o příběh podivného metafysického básníka, filosofa indického učení, po lidsku
bloudícího Quijota, o jehož skutečné existenci jsme čtli již v Marsyasu, a který se v tomto
románě jmenuje Mistr Anachron. Jménem už Donát naznačuje, jaký zde byl spor mezi duchovědcem a X X . stoletím. Že skutečně Donát si vzpomínal na Cervanta, je vidět i z postavy sluhy Žejdlase - Sancho Panzy. Po stránce stavby je celý příběh křečovitý, nalepovaný
a umělý; po stránce vnitřního obsahu je však příběh chvějivě Čistý, citlivý k projevům života, někde až přecitlivělý, drásavě ironický a smutný, bezvýchodný. Donát jako v pravé
burlesce schystává si jednotlivé scény románu

(nic jiného jednotlivé kapitoly nejsou) tak,

by v nich snesl vedle sebe všecky podivné různosti, které vedle sebe, nepovšimnuty, žijí,
Řád IX. 38.
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odkrývá je plase i drsně slovem, větou, další kapitolou, nebo je jen mlčky předloží. Ale
nesoudí rád, nerad třídí: chce být »opisovatelem faktů«. Celým svým založením je však
byť zdánlivě neúčastný, vnitřně však žhnoucí, nešťastným lyrikem, který viděl naturalisticky, ale neměl vlastní síly vystavět nového Člověka, který by byl odporem ke všemu,
co autor viděl a znal. Že však na nového člověka myslil, to je víc jak cítit z této knihy kapitolky z velké lidské komedie. Hrdina románu pobývá mezi literáty a filmaři, ale neznamená to, že knížka měla být satirou na umělecký život. J e to právě jen část satiry mnohem širší a bolavější.
Psáti o této knize je psáti o autoru víc než v kterékoli jiné české knize z poslední doby. Neboť autor stojí za každým slovem, za každým dalším smutkem. Cítil a věděl dokonce
mnohem více, než dovedl napsat. Potřeboval ještě mnoho vlastního času, aby jeho knihy
nevypadaly jenom pokusně.
Ale i tak je to čestná památka na zjitřené cítění Vladimíra Donáta, pražského spisovatele.

Karel Šimon

R o m á n ze s v ě t a
Pavel Nauman:

uměleckého

Pomník kovu trvalejší. Vydal ELK v Praze na podzim
Doslov napsal Fr.

1943.

Kovárna.

Napsal-li Nauman román o umělci, nestalo se tak v naději na laciný úspěch slovesného
útvaru, který dosáhl veliké obliby v širokých kruzích čtenářů. Naumanovo výsostné pojetí
umění i umělcova poslání vylučuje jakoukoliv lačnost po příbězích z umělcova soukromí,
jež strhují umělce na úroveň člověka z davu a jež z větší části dopomohly k úspěchu biografickému románu z prostředí uměleckého světa. Všimněte si třebas, jak hrdina románu,
sochař Myška, prožívá své lásky: trojí setkání s ženou je Naumanovi trojí příležitostí, aby
nepřímo zachytil MyŠkův vztah k umění. Láska k venkovské dívce Štěpánce, láska, v níž
hovoří více smysly než srdce, má přece jen v sobě tolik upřímnosti a opravdovosti, že v jejím teplém stínu MyŠka opravdově tvoří. Avšak Myškův bezprostřední vztah k světu, z něhož jedině vyrůstá umění, mění se brzy v touhu zalichotit se době, mít úspěch. A tu se opět
setká s ženou, s krásnou ženou velkého světa. Leč láska a vášeň této vznešené Římanky není
mu ničím jiným než viditelným dokladem jeho úspěchu - i společenského. A po třetí se
setkává s dívkou z měšťanského prostředí, a to právě ve chvíli, kdy začíná toužit po měšťáckém klidu a pohodlnosti, kdy začíná soudit a hodnotit umění měšťáckou morálkou. Každá
z těchto tří žen mohla být otřesem v Myškově životě, mohla jej snad donutit, aby zůstal
sám sebou i v umění, mohla posílit jeho vůli k pravdivosti, která z počátku přece jen v něm
byla. Ale Myška je stále a stále méně schopen vidět opravdovost citů, stejně jako skutečné
a veliké umění. Jeho umělecký vývoj není růstem, nýbrž naopak cestou k úpadku. Z umělce
stane se kýčařem a posléze dokonce řemeslným velkovýrobcem.
Proti Myškovi postavil Nauman sochaře Kredbu, typ umělce opravdového, byť i tápajícího. V tom, jak Myška prožívá svůj poměr k tomuto někdejšímu příteli a pak sokovi
a uměleckému protikladu, poznáte nejlépe Myšku sochaře i člověka. Jsou to také nej krásnější stránky Naumanovy knihy. Myška, který chodil v Římě téměř lhostejně kolem velikánů a věnoval svůj obdiv prostřednosti a odvozenosti, vytušiv v Kredbovi soupeře, je jeho
sochami proti své vůli přitahován a po prvé je schopen - i když jen nejasně - zírat umění
a tušit v něm vůli k pravdě.
Naumanův román nechce být románem historickým a ani Myška, ani Kredba nejsou
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postavy klíčové. Avšak postavy nežijí ve vzduchoprázdnu, nýbrž ve zcela určité, časově
omezené době, a její ráz musí být v románě vystižen alespoň do té míry, aby čtenář chápal
jejich pohnutky a jednání. Nauman se soustředil jen na výtvarně-umělecké zaměření druhé
půle 19. století, proto si všímá především vztahu svých postav k umění. I tam, kde jde na
prvý pohled jen o poměr člověka k člověku nebo k jisté skupině lidí, je vrháno ostřejší
světlo na tento vztah. Tím je dán i základní tón Naumanova stylu, především nepathetičnost
klidného toku vypravování, jen tu a tam oživeného dialogem a vnitřním monologem, jeho
střízlivost, která se vyhýbá malířskému popisu povrchu, ale i smělejšímu básnickému obrazu. Tím je dán i způsob, jak Nauman vytváří své postavy: snaží se je přiblížit Čtenáři
ozřejmiv jejich vzájemné vztahy, a jen zřídka postupuje opačně, totiž tak, že by postavy
charakterisoval jednáním, jež by vrhlo ostré světlo na jejich povahu. (Tak je tomu, myslím,
jen u Kredbova nadšeného obdivovatele Fialy.)
Leč Nauman se tím - ke své škodě - nespokojil. Ve snaze zachytit jisté obecné rysy doby, změnil se z romanopisce v historika výtvarného umění, který dobu glossuje, vykládá
a hodnotí, zapomínaje, že doba je tvořena lidmi, tedy zde románovými postavami, a musí
býti obsažena v nich. Proto se najde v Naumanově knize dosti míst, jež nejsou částí románu, ale dějepisem, a mohly by se dobře číst v některé příručce o výtvarném umění 19. století. Citujeme alespoň jedno z nich: »Novoklasičtí sochaři měli skoro jedinou ctižádost:
umět vše, čemu se naučili staří, umět ovládat dláto i rydlo i všechna různotvará hladítka.
Vynalézali nové nástroje, osvojovali si poznatky věd, snažili se využít pokroku, který jim
přinášela doba, nadšená pro techniku strojů. Výsledek byl, že díla, jež z jejich dílen vycházela, působila jako by se jich ani lidská ruka nedotkla.«

Augustin

Vala

Básník a včely
Božena Mrštíková:

Mr štikový včely, nakladatelství Vyšehrad,

Praha 1943,

za 40

K.

Božena Mrštíková vydala před několika lety knihu »Vzpomínky« a vzbudila tímto
činem zaslouženou pozornost. Choti neklidného, dravého, ohnivého spisovatele se v knize
vzpomínek podařilo vykreslit prostředí života literární dvojice bratří Mrštíků a zároveň odhalit mnoho zajímavého z rozdílných povah obou autorů. I v nové vzpomínkové knize
»Mrstíkovy včely« oživuje před námi především temperamentní a svéhlavý Vilém, za ním
pak zahlédneme i povýšený úsměy Aloisův.
Autorka vzpomínek tentokrát úmyslně zúžila své zorné pole, aby dosvědčila Vilémovu
prudkou vášeň k včelstvu. V líčení Boženy Mrštíkové poznáváme, že se ve vášnivé službě
včelínu nevybíjela jen básníkova osobní libůstka, tentokrát Šlo u Viléma Mrštíka o víc:
o usilovný boj s rodinou, o zápas uměleckých vznětů, o něco velkého a skrytého za šuměním včelích křídel, o něco, v čemž se skrylo jak vítězství, tak i krutá prohra nezkrotného
umělce. Ze široce založených »Vzpomínek« se utíká Božena Mrštíková do zátiší, v němž
bzučí včelí roje a zpívá příroda moravského kraje. Snad ani sama nepomyslila, jak tímto
způsobem ještě naléhavěji promluví k čtenáři tragedie básníkova konce života. Snad pro
každého by znamenalo prostředí včel idylu, jen Vilémovi Mrštíkovi vře i tichý včelín bouřemi a zápasy. Stín podivínského básníka se zvedá za intimním životem včelích rodů - v životu včelstev se obrozoval, tam dával v sobě uzrávat velké myšlence díla o přírodě, tam
dozrálo i dílo jeho smrti.
Vypravování Boženy Mrštíkové tuto tragedii téměř baladicky napovídá; motiv včelího
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úlu obestírá postavu Viléma Mrštíka nikoliv symbolikou práce a štěstí, nýbrž podrážděným bzukotem neodvratné bouře.
Partie knihy, v nichž se líčí Vilémův urputný boj o včelín, v nichž se objevují náznaky vzniku myšlenky na román o přírodě, který nikdy nebyl ani začat, dále kapitola, v níž
se mihne stín mrtvého - to jsou opravdu silná místa nové knihy vzpomínek Boženy Mrštíkové. Znamenají cenný příspěvek k poznání lidské i umělecké osobnosti Viléma Mrštíka.
V závěru knihy i v úvodních kapitolách milostného vábení se autorčin zrak zastírá a ztrácí
schopnost rozlišit věci podstatné od podružných. Zejména doslov trpí referentstvím, popisem. Božena Mrštíková se v těchto částech knihy sice jeví jako zkušená včelařka (vždyť
sama vyšla z včelařské rodiny a dokonalou znalost thematu projevila i v ostatních Částech
knihy), leč tato odbornost vzbudí zájem zase jen u odborníků, ostatním Čtenářům je dosti
vzdálená.

Jan

Karel H y n e k Mácha — zjev věčně
Vojtěch Jirát:

tvůrčí

Karel Hynek Mácha. Máchovská studie. Vyšlo v březnu 1943

a nákladem Jaroslava Podroužka

Knob

v Praze. Úvodní ilustraci nakreslil Arno

redakcí
Neuman.

Pozoruj eme-li výsledky literárně-vědeckého bádání o K. H. Máchovi, s radostí usuzujeme, že jimi byla objasněna nejen vlastní osobnost básníkova - a to jak po stránce formálního, tak i duchovního výzkumu - nýbrž, že tyto výsledky přispěly i k obecnému definování některých estetických a psychických zjevů, jež jsou přítomny v samé podstatě a složitosti tvůrčího zjevu.
Odmyslíme-li si některé trapné výstřelky jistých jednostranných, předem zaujatých či
demagogických vykladačů (vyskytují se i dnes: tak na př. doktrína dr. Svobody, jež
v Máji vidí jen obratně skrytou alegorii českých pobělohorských poměrů, je jistě důstojným pendantem k sexuálním thesím skupiny surrealistické), je zřejmé, že hlavně v poslední době spějí máchovské studie k synthese, kde by (jistě vlivem strukturalismu) osobnost básníkova byla vystihnuta jako organický celek, ale zároveň se včleňovala do své doby, ne ovšem trpně, ale jako člen tvůrčí.
Taková je i povaha neobjemné sice, ale významné knížky docenta Vojtěcha Jiráta,
který již před dvěma roky spolu s Karlem Janským vyplnil první svazek edice Duch a tvar
studiemi o K. H. Máchovi.
Souvisí s tím, co jsme předem poznamenali, že Vojtěch Jirát staví Máchův portrét
především z českého prostředí a nevykládá jej, podle obvyklých usancí, jen jako následovníka vzorů cizích, ale vysvětluje jej ze samotného stavu tehdejší české poesie, při němž
Mácha »jen stěží mohl překvapit obecenstvo«. Tímto oddálením

především od jedno-

stranné závislosti byronské není ovšem řečeno, že Mácha je zde chápán jako náhlý meteor
(to laciné bonmot všech improvisovaných máchovských projevů!) ze vzduchoprázdna vyšlý
a ve svém zářivém svitu předčasně zapadající. Je naopak hlavním kladem Jirátova
ze Máchu zaraduje v samotný střed evropského

spisku,

tvůrčího ducha, ze ho nechce lacino kon-

frontovat s tím, co v jeho době bylo jen konvencí anebo úpadkem, ale s tím, co nové v ní
vznikalo, co dobu těhotné tížilo.
Proto se na domácí půdě musí Mácha jako básník projevit vůči ostatním ve světle
protikladů a z toho vyplývajícího nepochopení. Dosti podrobně vykládá V. Jirát především poměr Mácha - Čelakovský; zatím co u tohoto (i u jiných) jde v poesii o »nadmíru
výstižný soupis všech krajinných prvků«, tvoří si Mácha svůj nový, hlubší kraj: »zveličuje
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vše; musí být obrovité, co se mu má líbit«... »Musila projít hranolem jeho snu, aby se
stala úrodnou prstí básnického činu.«
V práci Vojtěcha Jiráta nebylo jistě hlavním úmyslem .znovu ukazovat a zjišťovat
všechny ty vlivy, které na K. H. Máchu vědomě a přímo mohly působit a zredukovat tak
jeho portrét na jakousi »vplyvologii«, kterou si kritikové většinou jen zkracují cestu vlastního poznávání. Volí-li naopak autor studie v jakémsi myšlenkovém intermezzu poukaz na
krajinářské obrazy C. D. Friedricha, kterých básník téměř jistě neznal a které přece jsou
v obdivuhodné shodě s máchovskými pasážemi a s popisy krajin, mluví-li V. Jirát v dalších částech o hudebním sepětí mezi Schumannem a Máchou - neboť oba stojí mezi romantikou a realismem - vzpomíná-li, že Máchův rok narození má symbolickou platnost,
neboť leží mezi daty výtvarníků pozdního romantismu a školy barbizonské - a obé se
v Máchovi uplatňuje - pak to vše je zde shrnuto nejen pro důkaz časové osamocenosti
básníkovy v Čechách a neslouží to jen k definování máchovského vpravdě osudového romantismu. Jde zde, tuším, o trochu větší a podstatnější výsek, pohled: v Karlu Hynku
Máchovi se takto zračí ztělesnění té geniální síly, v níž se v každé době realisuje na všech
strunách umění se odehrávající imanentní vývoj ducha. Proto tendence básnictví lze srovnávat s tendencemi hudebními, nalézat přirovnání a jejich opakování v malířství, lze sledovat, kterak prvky stejného rodu z umění do umění přecházejí. »Mácha zahájil v naší literatuře devatenáctý věk.« Tím je řečeno jistě mnoho z toho, co zde považujeme za vedoucí
myšlenku, která určovala Jirátovu knížku.
Zbývá nám nyní ještě pár poznámek. N a knize, která obnáší jen 30 cicerem tištěných
stran středního formátu a která při tomto skrovném rozměru je hluboko zacílena, nelze
žádat, aby podávala svůj obsah se všemi důkazy a vysvětlivkami svého stanoviska. Jirát se
proto také omezil jen na případné s thematem přímo souvisící jednotlivé důkazy a rozpisy (na př. o máchovském slovese, poměry v tehdejší české literatuře) a i zde odvolává
se na jiné badatele, na Mukařovského a Saldu před jinými. Ve svém podstatném obsahu,
ve svém stanovisku není ovšem kniha V. Jiráta skutečnou, do všech důsledků a vývodů
prokázanou studií. Je to spíše přednáška, jejíž věrohodnost je podepsána jménem autorovým. Nechceme si totiž zapírat, že podobně psané »studie« při nedostatku zevrubných znalostí mohly by být snadno zatíženy nebezpečím, vyvěrajícím ze snadných možností apriorních tendencí a hodnocení, nebo by mohly uváznout v ploché generalisaci. Což ovšem
na knihu Vojtěcha Jiráta vztahovati nemíním.

Jaroslav Morák

DIVADLO A HUDBA
Mladé

divadlo

a noví

autoři

Máme v Praze dosti divadel - myslím tím souborů, které soustavně pěstují divadlo a daří se všem poměrně slušně, co se návštěvy obecenstva týče. Jestliže tu a tam se stane,
že některý večer či odpoledne je hlediště slabě obsazeno, je to výjimka, jež neohrožuje
celkovou prosperitu provozu. Mezi těmi divadly zaujímají divadla mladých místo nikterak
podružné, jak co do počtu, tak co do uměleckých nároků. Nemohou si také stěžovat na
přezírání nebo nevšímavost kritiky. Počítá se s nimi docela vážně, a i když někdy se rozvíří
polemika okolo nějaké problematické inscenace, děje se tak se zachováním ohledu na umělecký záměr, který se při uskutečnění pochybeného podniku sledoval.
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České divadelní spisovatelství je na tom poněkud jinak. Zdálo by se, že zvýšená
divadelní prosperita, znásobená omezením ve výběru

cizí

divadelní

literatury, vyvolá

obdobnou prosperitu pro autory, ale není tomu tak. Úvaha, jež by po vzoru hospodářském
usuzovala, že zvýšená koupěchtivost veřejnosti vyvolá větší poptávku po zboží se strany
obchodníků, by se rozcházela se skutečností, měřenou zkušenostmi jednotlivých autorů.
I když víme, že subjektivní úsudky autorů nemohou býti směrodatné pro posuzování
objektivního stavu, protože každý autor sebeslabší věci bude přesvědčen, že se mu děje
křivda, je-li odmítnuta jeho hra, přece jen nesmíme na tuto slabost svádět vše. Jsou příznaky a zjevy objektivní, které dokazují, že je dosti her a řada autorů, kteří se nedostanou
na jeviště úměrné jejich ambicím i jejich hodnotě.
J e sice pravda, že stálá divadla, i přední scény, věnují větší pozornost původní
tvorbě. Případ premiéry původní hry není tak vzácný a seznamujeme se i s novými jmény
autorů. J e též pravda, že to nejsou obyčejně žádné dramatické objevy a že úroveň
mnohé takové novinky není nijak zvláštní, takže by se dalo soudit, že opravdu není
z čeho brát, je-li to, co je uváděno, opravdu výběrem relativně nejlepšího z masy ostatních
podprůměrných prací.
Člověk ovšem nesmí být příliš důvěřivý, dostane-li se do styků s divadelní dramaturgií.
Její cesta je velmi spletitá pro množství vlivů a ohledů, kterých dbát musí nebo chce.
Vzpomeňme jen na řadu jiných takových okolností, jak nutné jest přihlížeti k možnostem
ensemblů a k tradici návštěvního obecenstva.
Ať už jsme však předem jakkoli úzkostlivě objektivní, nemůžeme přejiti mlčky a bez
povšimnutí skutečnost, že je v Praze jen jedna scéna, která cílevědomě, programově a soustavně uvádí nové hry nových autorů, a to je dramatické studio Čin - divadlo ochotnické,
i když někteří z hlavních členů jeho souboru dosahují snad úrovně průměrného herectví
profesionálního. Nejen že na jevišti této scény byla provedena řada prací nových autorů,
ale z iniciativy tohoto amatérského sdružení, přímého nebo nepřímého, vznikla řada prací
dramatických nebo pokusů o ně. Pisatel těchto řádků nemohl, bohužel, viděti těchto her,
ale jejich ohlas u kritiky nebyl nejhorší. Pokud pak byla možnost srovnati některé z těchto
původních her, nebyly při nejmenším mnohé z nich horší než obdobné původní novinky
na scénách považovaných za oficielní.
A tu jsme u věci, která dala popud k napsání těchto poznámek. Nenutí to k zamýšlení,
jestliže je to amatérské divadelní studio, které se stalo útočištěm nových českých autorů?
Nestojí to za úvahu, když si uvědomíme, kolik máme stálých profesionálních divadel?
A není to zvláště pozoruhodné, když mezi těmito divadly, je jich několik, jejichž soubory
se skládají z mladých lidí, kteří se tak jako autoři oněch nových divadelních her teprve
vydávají na cestu za uměleckým uplatněním? Mluví se mnoho o generační souvislosti
a o společných pocitech, vížících navzájem mladé pokolení. Budiž, ale nebylo by nejlepším
dokladem takového tvrzení v tom, kdyby mladá divadla se věnovala více mladé tvorbě?
Zdá se, že zatím - až na malé a řídké výjimky - se věnují tvorbě staré, nebo takové, která
má k divadlu poměrně daleko. Jejich mladost a novost se omezuje na hledání odlišného
reprodukčního výrazu - úmyslně pomíjím otázku, zda a s jakým zdarem. Ale což se tu
neopakuje zjev, o němž se myslelo, že je pomalu překonaný - onen samoúčelný režiserismus
nebo ono samoúčelné histrionství ? Ať si bloudí divadlo kam chce, nakonec se musí vždy
vrátit - alespoň soudobé divadlo - ke svému východisku, a to je divadelní hra, dílo dramatického autora. A nové, mladé divadlo má se opírat především o nového, mladého autora.
Má ho hledat, objevovat, má si ho třeba vydupat za cenu několikerých omylů a proher.
Takové omyly a prohry budou konečně daleko záslužnější a omluvitelnější než prohry
pochybených inscenací a nedivadelních dramatisací, neboť ony mohou vésti, a věřím, že
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i povedou nakonec k uplatnění opravdového dramatika, kterého hledáme a potřebujeme.
Dnes je na to ještě čas, ale mohou přijít doby, kdy zájem o divadlo v Širokých vrstvách
poklesne, a potom se bude mladým pronikat mnohem hůře.
Vím, že v rozpravě o této věci by se mohlo uplatnit mnoho námitek více méně
věcných. Vím, že taková polemika by se dala rozepříst na řadu stránek, až by z toho byla
knížka, ale proti tomu je tu skutečnost, kterou staví nám před oči amatérské divadelní
studio Čin. A na tu skutečnost mohou a měli by vedoucí mladých divadel odpovědět
prostým činem.

Mimo

dramatický prostor

Leopold Peřich

i sloh

Vrchlického

V Komorním divadle se podařilo setřít inscenací pastorální kouzlo hradní scenerie
i pastelovou kresbu povah Vrchlického »Noci na Karlštejně«, takže zíráte na šeď betonu
urbanistické vily, z níž zeje holá kostra situační komedie. Postavy se tu motají a hrají si
zde spíše na schovávanou, než prožívají dobrodružství krotkých zakuklení a rozmarných
intrik v šermu kordů a slov. Třeskot palašů místo zvonění mečů, hlahol frází místo cinkotu vět; plech zní v rukou i se rtů herců.
Ale třeba trpělivě vysledovat fakta, která nás opravňují k záporné apostrofě této inscenace. Z. Máčel ( ? ) , zřejmě nepociťující sílu lokalisace komedie do prostředí Karlštejna,
staví nějaké nádvoříčko, tísněné po obou stranách holými zdmi, které navazují sugesci moderního stavebního materiálu Šedivou barvou, hladkou strukturou, kruhovitými otvory,
nádvoříčko nemotorné, mírně otevřené dopředu a více dozadu, leč neskýtající výhled do
krajiny, nýbrž na sedavý prospekt, který svou bezútěsností dobíjí nutnost pohody, jíž třeba
hře získat; zbudoval nádvoříčko vily s dvěma schodišti: jedno z nich, vlevo, mající podjezd do garáže, vede dovnitř obydlí, druhým z nich, vpravo, se patrně vstupuje na střešní
terasu, nádvoříčko, na němž upejpavě roste na vyvýšeném místě brčálovitě zelený lipový
stromek, patrně z květináče. Ale jsme na hony daleko hradnímu nádvoří, jak ho vyžaduje
veselohra. Jsme zcela mimo sugesci prostoru, jak po ní veselohra volá. Tento prostor, který na jevišti navodil Máčel, se řešením, tvarem, barvou, materiálem s dramatem Vrchlického rozešel. Výjimečně ve druhém dějství se mu přiblížil hradním interiérem. Zde změkčil Máčel strohost a opustil cizorodost scenerie prvního a třetího dějství. Hradní síň druhého dějství vznikla ze scénického půdorysu ostatních dějství tím, že na vyvýšenině uprostřed bylo umístěno královo křeslo, za ním v pozadí zavěšeny znaky země, vlevo umístěn
vchod do kaple, vpravo zůstalo schodiště. Je to celkem obratné prostorové řešení z nouze
základního půdorysu, které si zasluhuje pozornosti; působí, že scéna získává teplo, klid,
ráz soukromí, jakého třeba, ale prudkou barevností, která je v náhlém sváru s předchozí
a následující šedavostí v prvém a třetím aktu, se vtírá do královské síně rys budoáru. V celku i částech se tu shledáte s odmocninou prostředí veselohry a s volným řešením, odpoutaným od rázu veselohry, takže nevznikl vhodný dramatický prostor. Není zajisté třeba
poutat se lokalisací na karlštejnskou architekturu a plenér, ale je třeba vytvářet scénu
z charakteru hry. T o se zde nestalo. Došlo tu k bezděčnému výtvarnému překladu veselohry v jiné prostředí a ovzduší, který působí zmatečně a v němž její půvab hyne.
Na tomto řešení se podílí režisér Port, který připustil známý civilismus souboru, pověstný uvolněním větné vazby, přechodu a rytmu, i míšením slohů. Tak Řepa pajdavým
krokem svého hanswurstovského pacholka chrlí nejasné skupiny vět se zvláštním vyrážením
začátků a ochabováním do nesrozumitelnosti na jejich koncích, pomíjeje zcela Ješkovu
opravdovost úslužnosti, horlivosti a dvořenínství v zájmu přehnané tatíkovské bodrosti.
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Proti jeho realistickému způsobu si vedou zcela konversačně Beneš a Románová, rovněž
míjejíce postavy, zvláště v jejich lidsky vřelém a účastném vnitřním ustrojení, neboť první
není oním zamilovaným a nešťastným nápadníkem Aleny pro naprostou vnitřní lhostejnost,
a druhá v Aleně pro málo odvážné ztřeŠtěnosti, oba méně Či více odmlouvajíce holý text.
S úsilím po psychologickém prohloubení důkladně vykružuje věty Brožová, místy se zdarem, jejž však rozrušuje svou kymácivou chůzí, takže z její postavy královny mizí královna; zbývá tu jen nějaká sténavě nešťastná mladá paní, která kupodivu přesvědčivě zahraje
zjev ztepilého číšníka císařova, ale jeho ženu Alžbětu nevytváří. Ta její milostná mučivost
zazní tu příliš passeurovsky, takže napoví zas jiný styl. S podobnou preciositou přednesu
si vede Nezval, jehož Petr by se měl rozhořet tušením ženy v prvním dějství, vzrušen jejím
zahlédnutím, měl by zvroucnět aspoň tak, jak později dokáže v delší části hovoru s vévodou, ale spokojil se většinou rovnoměrným mluvením v poloze unylého lyrismu. Proti jeho
filmově hladkému způsobu zintrikánŠtil Dintr do patetické úlisnosti vévodu, jehož i průhlednost i drsnost jsou v rozporu s diplomatickým posláním, které ho přivádí a jež se nemá herci ztratit. Oběma pak prospěje cvik ve výřečnosti, pružnosti a hbitosti jazyka, cvik
k většímu rozletu a spádu vět; třeba vyjít z pohodlí mysli a poklidu mluvy. V larmoyantnosti hledal také Leraus moudrost Arnošta. Ale ta pravá sídlí hlouběji pod pláštěm kněžské veleby. Je více vřelá a více účastná. K důstojenství zkušenosti tohoto arcibiskupa jednou snad Leraus teprve pronikneA tak překvapením je tu jediné Korbelářův Karel IV. v tom, jak opustil zpěvavost
svého přednesu, diskantové tóny hlasu a strohost dikce, aby barytonově zmelodičtěl svou
mluvu, ale i v tom, jak v druhém dějství ji zvroucněl, aby vystihl stesk Karlův po ženě
a po soukromí, jak vnímavě se zaposlouchal do chvály svého karlštejnského díla a jak
jemně přešel do rozmarné hry s poznanou královnou. Jeho stárnoucí Karel je dosud dychtivým mužem, který se dovede stát ještě milencem. Je rovný, velký, štíhlý, mírně prošedivělý.
Jeho melancholie mu propůjčuje důstojnost, poněkud násilně udržovanou, sestupující začasté na půdu pouhé vážnosti, která je však opravdová. Ale ovšem vladařská moudrost tu
zatím chybí. Jeho úvodní apotheosa postrádá posud opravdovosti obdivu Karlštejna, jeho
závěr role bdělé životní vyrovnanosti. Hraje ještě příliš Karla, protože jej zatím nemůže
zcela žít. Ale proti mdle rozšafným, tátovským, dějepraveckým Karlům, pathetickým a obřadným, je Karel Korbelářův tišší, vřelejší, komornější, civilnější; tím se přiblížil Karlovi
Vrchlického odjinud, jinou cestou, než vyšlapanou a tradiční.
Závěrečné odbočení si vynucují kostymy této inscenace. Asi sám Port oblékl herce do
kostýmů renesanční nádhery a barevné hýřivosti. Port dovede uvést na scénu kostým jako
málokdo u nás. Zná kostým historický a dovede z něho opravdu vybásnit kostým scénický.
Smělé barvy všech kostýmů jásají tak, že chvílemi není slova herců slyšet. Od vážných barev Peškovy tmavé pláštěnky, červeného kabátu a černých nohavic, barev Ješka z Wartenberka, které oblékají i Alena a Alžběta v přestrojení, aby splynuly s jeho služebnictvem,
přes v jednoduchosti výrazný temněfialový samet arcibiskupův, tak svěží a měnivý ve světlech, k vévodově syté modři, usmívající se světly do fialova, vystupující ještě víc z lehlého
světlého pláště, dále k světle žlutému kabátu a růžovým rukávům Petrovým, tak jihozemsky rozzářeným jásavě bělostným pláštěm, odrážejícím se prudce od jeho temné pleti, až
k vzácné a odvážné harmonii červeného kabátce, rukávců a bílého pláště Karlova rostě
a mohutní gradace ladu a skladu barev a tvarů těchto skvoucích kostýmů. Ježto nikdo nepodepsán, třeba se domnívat, jak řečeno, že jest jejich autorem Port. Ale ať je jím kdokoliv, jsou prostě jedinečné až do hrozivé samoúčelnosti. Bijí do očí ve mdlé a cizí scenerii
prvního a třetího dějství a potýkají se v renesanční bujnosti s úsměvnou vážností našich
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historických postav i s jejich zvroucnělou, šťastnou a smavou podobou v díle Vrchlického;
i na jeho »historické« postavy je to okázalý šat. Podle šatů bychom tyto jeho lidi nepoznali. Ale hold kráse jejich kostýmů a odvážnému vkusu jejich tvůrce nutno složit.

/ . Z.

Unik z civilismu
V Poříčském divadle nastudoval režisér Jernek s výtvarníkem Tröstrem Ibsenovu
»Divokou kachnu« a oba se vyrovnávají s tímto dramatem opravdu pozoruhodně. Ta pozoruhodnost je v tom, že tu dva dnešní divadelníci neusilují o pochybnou aktualisaci takového Ibsena a že se nevzdávají moderního jeviště. Tak Tröster navrhl pro první dějství
prostornou dvoranu bohatého domu; ani salon, jak tomu bývá pravidelně, ani honosnou
pracovnu, jak tomu bývalo kdysi podle Ibsenových poukazů. Touto dvoranou, z níž vlevo
vede vchod do salonu (kde je shromážděna společnost), vpravo do středu vchod do hostinských místností domu (kam odchází Gregers), kdežto vpravo od středu do strany schodiště do kanceláří (odkud se vleče starý Ekdal), vyvolal továrnickou mohovitost Werleho,
vznosné prostředí peněz a lesku, nádhery i vkusu; vysoké závěsy u vchodů jsou temně
rudé a průsvitné, kruhová pohovka, ovládající střed dvorany, je rovněž rudá, starým hebkým plyšem vábící, vztyčuje se kuželovité mírně vlevo v popředí, skoro uprostřed, a na
jejím vrcholu září trs kulovitých lamp se silným žlutým světlem. Aniž by Tröster používal
staré nábytkářské veteše bohatců, vytvořil z nového jednoduchého materiálu těžký panský
interiér; jeho dvorana působí dojmem velkoleposti i tíže hmoty a majetku, ale nemá dusnosti buržoasního prostředí. Ani druhá scéna pro ostatní čtyři dějství, Ekdalův byt, jí ne
má. Tröster dokázal, že lze bez sugesce zatuchlosti a severské mlhavosti výtvarně zmoci
Ibsenův dramatický prostor. Scénou Ekdalova podkrovního bytu, do něhož se vchází zleva
(kde přes chodbu je někde venku poboční pokoj k pronajmutí), a z něhož od středu vpravo vedou schůdky do podstřeší s trámovím, viditelným průsvitnou stěnou, které hostí divokou kachnu a domácí zvířenu, kdežto vpravo s boku se vchází do světnice starého Ekdala, touto scénou řeší Tröster trojí potřebu: aby to byl fotografický atelier a obývací rodinná místnost současně, a aby prostor v podstřeší za Šedým transparentem tvořil s místností
jeden dramatický prostor. Zdařilo se to. Tröster neplní scénu zbytečným nábytkem: vlevo
v popředí je stůl s lampou a se dvěma hlubšími křesly, k nimž se přistavují, když přijdou
hosté, jen lehká sedátka, uprostřed v pozadí před velkou šedivou stěnou se zdvíhá veliký
fotoaparát a po obou stranách, ale až na prosceniu, jsou umístěny význačné předměty:
vpravo police s Hjalmarovými knihami, flétnou a pistolí, vlevo křeslo, do něhož střídavě
usedne Gina a starý Ekdal, kteří tak jsou na scéně, nemluvíce, leč hrajíce. Místo stropu
jsou dvě bělavé odrazové plochy, vlevo výše kruhovitá, deštníkovítého tvaru, vpravo níže
hranatá, tvaru čtyřúhelníkového. Není to tedy ani obytný salon, ani atelier se skleněnými
stěnami, z něhož by se stoupalo na půdu, jak si s popisným realismem předpisuje Ibsen,
ale je to všechno dohromady v sugestivním uchopení přetvořeno, aby vznikl dojem lidského pracovního obydlí, ale současně symbolický prostor »na mořském dně«, kam se poraněná divoká kachna ponoří a kde se uchytí. Nazelenalé a siré světlo, které sem vniká na
šeď stěn a rudě potemnělý povlak stolu a křesel, toto světlo, rozptylované chvílemi, ale
tlumeně, v podstřeší jasnějším tónem, a v místnosti občas rozzařované kuželem reflektoru
na tvářích lidí, vyvolává podmanivě představu i potřebu symbolické »mořské půdy«. Střízlivost, chudost i soustředěnost této scény je naprostá. Ale nedostává se jí útulnosti. Snad
hořící kamna tu chybějí, aby dodala scéně přívětivého tepla, aniž by ji připravila o ostatní
podmanivost. Tröster podal nový doklad, jak se moderní výtvarník může vyrovnat s měš-
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ťanským interiérem, aniž by bylo nutné realisticky rekonstruovat prostředí dramatu, které
vsak nicméně musí ve stylisované Či zesymbolisované zkratce skutečně hrát. Tröster je vytvořil umocninou. A to je správné. Někteří výtvarníci, nechtějíce je také hmotně rekonstruovat, je často odmocňují do abstraktnosti. A to je nesprávné.
Na tomto šťastném scénickém řešení se podílí režisér Jernek, oprošťující se od režisérismu a vyrovnávající se s Ibsenovým dramatem poctivě. S velkým prostorem mu na scénu prvního dějství nevtrhla vtíravě společnost víc než bylo nutné. Jen tušit ji bylo možno.
Neškodilo by, kromě zákulisního zaznívání hudby, občas trochu zaléhajícího Šumu hovoru
a cinkotu vinných číší rozjařeného panstva. Ale důležité je, že se Jernek soustředil ke konfliktu otce a syna, který vyzněl dominantně, že objevením starého Ekdala padl na lesk společenského večírku jitřivě chladivý stín a že žádost komořího o recitaci Hjalmarovu byla
vyzývavou trapností břichatého nadutce. A stejně je důležité, že v ostatních dějstvích se
věnoval dialogu. Nebylo tu zase žádné mlhavosti a matných nápovědí, zbytečných pomlk,
ale ani překotné konversaČnosti. Snaha o jisté zcivilnění byla úměrná, směřující k rychlejšímu konversačnímu rytmu dnešních lidí, leč dbající, aby nezasáhla jádro volnějšího toku
vážné řeči lidí Ibsenových. Jernek tu prozíravě nalézal pro tyto dva zřetele, k včerejšku
i k dnešku, uměřená tempa. Pokusil se, dosud nejúspěšněji, ač ne zatím zcela, aby vyrovnal různé herecké styly poříčského souboru: Iblovou uchraňoval od přemíry pathosu, Hradiláka vzepjal obsažnějším pathosem výš, abychom uvedli krajní příklady, v jejichž rozpětí
harmonisoval ostatní rozpory hereckých způsobů. Scény Hjalmarovy se pohybují místy na
ostří nahrávaného pathosu a komiky, ale komiky zvnitřnělé, neupadající do vnějškové veselohernosti, jak se někdy v mtomto Ibsenovi stává; závěrečné scény jsou téměř uchráněny
drastičnosti; jmenovitě v pátém dějství má Jernek dva pěkné nápady: když se Hedvika zastřelí, začnou bít hodiny, které stály, a zveličený dětský balónek se v pozadí světnice utrhne
a skutálí se středem pokoje do popředí scény. Tato symboličnost připomene živě Hedviku,
odpoutávající se od života a přinášející smrtelnou oběť své lásce. Vcelku udržuje Jernek
rovnováhu mezi Ibsenovým obsahem s někdejším ustrojením jeho lidí a novým výrazem
herců ustrojení dnešního; uchovat tuto rovnováhu je u inscenace Ibsena vždy choulostivým problémem. Vnitřní rytmus a dramatickou gradaci jednotlivých dějství nevyhmátl
Jernek spolehlivě; místy napětí povoluje, ale přece jen se vždy znovu zvedá. Závěry aktů
nejsou vždy připraveny a zahroceny. Ač bychom nechtěli nějaké efekty, chceme dialogické
vystupňování a doznívající pomlku, k níž rozhovory Ibsenových postav vždy vybízejí. Ale
navzdory těmto výtkám nelze Jernekovi upřít, že učinil zjevný pokrok, že se soustředil
a že se obrátil v »Divoké kachně« od vnějšku k vnitřku.
Iblová od Pirandellovy matky proniká u Jerneka do hloubky, uvolňujíc se z křečí svého někdejšího expresionismu a zlidšťujíc své postavy. Této matce Ibsenově se nedostalo
ještě jednoho rysu: přesvědčivosti, že opravdu milovala Hjalmara a že z lásky lhala, zatajujíc mu svůj někdejší a dávný poměr k Werl emu, důležitého rysu, který chybí této lidské
ženě a velké postavě Iblově. Ale jinak má její Gina dostatek starostlivosti a laskavé péče;
v jejím podání je si Gina sice vědoma své viny, projevující se navyklou plachostí, ale i své
ceny, jíž neztratila, takže její shovívavost a trpělivost nepostrádá ženské důstojnosti. Iblová
zde i zjevem, jaksi zeštíhlelým do upjatého života a projmutého pasu, dovede napovědit
Ginin mladistvý půvab, aby nám vyvolala její přitažlivou minulost. Tato někdejší služebná
ve velkém domě jako by si osvojila mnohé z jeho kultivovanosti, co stále podržuje. Ze netřeba vždy dělat z Giny obětavého prosťáČka a přílišnou provinilkyni, která se z pokání
utrápí v horlivosti, to Iblová ukázala svou pozornou, jemnou, pečlivou a provinilou i hrdou
Ginou přesvědčivě.
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Stránská je nyní bez pochyby naše nej povolanější herečka pro Hedviku. Je to u ní
prosté plavé děvče, mírně přechudobné, oblečené do tmavších hladkých šatů ze silné látky, obírajících ji o křehkost a jemnost dospívajícího půvabu, takže prostota tu přechází
ve zbytečnou nudu; trochu svěžesti v šatu by bylo této Hedvice prospělo; není to půvabné
dítě prudkých vznětů, kouzla zraněného dívčího stvoření, je to mládě proletářské, které
nemá přirozeného temperamentu, ale oplývá vážnou obrazností. Sílu její Hedviky je třeba
hledati jinde. Stránská uvede její slabost zraku bez mžourání, jednoduchým, ale z blízka
úporným začtením do knihy, schoulena na stupních do podstřeŠí. Když se rozehraje, je znát
její zkušenost v předvádění dívčích postojů dorůstající slečinky, aniž by dětsky vyvracela
boky, klátila rukama nebo hopsala, jak se dělává a jak také správně dělala ve své Věře
Lukášové, jejíž výbojné a vzdorné výpady zdravého děvčete sem nepřenesla. Jen v kňouravých nosových větách sem doléhá její Věra silně. Ale Stránská přemáhá tento cizorodý přitažlivý vliv. Moc jejího výkonu je v tom, že dovede neselhávajícím způsobem klást polo
dětské, polo dospělé zvídavé a prohlédavé otázky, že umí neodolatelně přitakat hovoru
dospělých a hrát dětsky pozorlivou soustředěnost a neodbytnou upjatost k své představě,
a že v závěru rozezní tragičnost Hedvičina osudu novými drásavými tóny. Tím stojí její
odlyričtělá Hedvika pevně v dospívajícím světě svých čtrnácti let.
Paní Sorbyová Svozilové je pěkně oblečená vážná dáma, do jejíž ženské moudrosti se
vkrádá rys možné vypočítavosti, která příliš ruší; bez životní vyrovnanosti není paní Sorbyová možná, i když je její ženská přitažlivost sebevětší. Je to sice episodní, ale důležitá
role.
Hradilákův Gregers, Štíhlý, vytáhlý, bledý, není chladný, nýbrž zaujatý, žhnoucí horlivec - přehnané pokračování Ibsenova Stockmanna - mravní fanatik ideálních požadavků
na člověka, ale jeho chůze a gesta nejsou horečná a prchlivá, nýbrž naopak pomalejší, vytrvávající, úporná; nechrlí své věty, nýbrž váží slova, i když se mu derou ven z přetlaku.
Tento fanatik nestojí zcela mimo život, ale v životě, chtěje jej s pošetilou přepjatostí napravovat. Hradilák v něm vytvořil krásný typ. Jen kdyby víc vystoupil motiv Gregersových činů, kdyby bylo víc znát, že si musí tak počínat, aby záchranou jiných zachraňoval
sebe; jen kdyby ještě tento nejhlubší zdroj Gregersova jednání byl odhalen. Pak by to byl
úplný Gregers!
Seník položil důraz na lenost, poživačnost, prostřednost Hjalmarovu, který si ze své
nuzné existence místo poklidného měšťáctví vytváří typ krotké bohémy; jeho Hjalmar je
menší obtloustlý bonvivánek s mírnou kšticí, líný, sentimentální, ale celkem poslušný
a úslužný do devotnosti. Nepředstírá křivdu osudu trvale a vědomě. To je na tomto Hjalmarovi zajímavé. Do pocitu křivdy pouze upadá. A rozněcuje se spíše okolím ke hře na
domněle zneuznávaného genia. Hledá v křivdě úlevu bezděčně. Není to fanfaronský komediant, nýbrž jen slaboch, který se sám sebou opíjí, ale zase vystřízliví, jenže se zase
opije... Leč zpitým velikášstvím netrpí. Tato zvláštní přízemnost Seníkova Hjalmara působí jeho živočišnou životnost. Není to sice pravý peergyntovský mluvka, který se sám sebou lehce dojme, který si hraje na hrdinu a věří, že jím je, ale je to dokonale směšný
kýčař pohodlného života. Tento usilovný výkon Seníka zavazuje.
Starého Ekdala zahrál Kovařík svým způsobem, t. j. místy s velkým smyslem pro jímavou pošetilost zkrušeného staříka, místy se sklonem k čarování rukou a hlasu, kterážto
umělost hry bere jeho starci všechnu tragičnost. Kovařík se neobjevuje jako ztroskotanec
života; je to hubený šlachovitý mužík, který není fysicky zlomen, nýbrž duševně narušen.
Teprve v druhé polovině hry ochabuje i tělesně, poklesává v kolenou, aby se však v závěru
vzchopil k parádnímu důstojnickému našlapování. Tentokrát je to neurovnaný, ač nikoli
Špatný výkon, obrácený k efektu počínání člověka slabého na rozumu, což není zcela správ-
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né; jistá rozumová ochablost sem smí doléhat jen jeho utkvělou představou »o mstě lesů«.
Podlipný svého Rellinga přednáší trochu suse. Praktičnost tohoto zastánce milosrdné životní lži je rozumová, nevyvěrající z rozkoše života dychtivé žitého. Je

to příliš střízlivý

Relling. Podlipnému vadí někdy, že mluví katedrově, a trochu strohého intelektualismu
proniklo mu i do postavy tohoto vyznavače instinktů a odmocnilo jeho pravdivost. Hilmar
nahrál ve Werlem výrazně v prvním dějství nejdříve hrdost a potom citlivé zasažení synovým obviněním a rozhodnost ve třetím. Ale jen nahrál. J e to zdravý, napřímený, statný
muž. Leč vnitřního rožkyvu mezi rvavou minulostí a vyrovnávající se, ač nevyrovnanou
pyšnou přítomností, mezi špatným svědomím kořistníka a napřimujícím sebevědomím
z životní práce, se ovšem tomuto Werlemu nedostalo. A konečně je tu Molvik Bolkův,
opilec, nejdřív příliš rozšafný, potom zlepšený o vytřeštěný pohled pijana.
Jernek musí dovyrovnat slohovou rozptylnost hry souboru; artikulační volnosti Iblové
dát tempa, zrušit délku gestikulačních prodlev Kovaříkových, zrychlit mluvu Podlipného
do plynulosti, dostat Hradiláka k zřetelným a naléhavým pianům a pianissimům, odvrátit
Stránskou od hlasové monotonnosti, abychom zůstali jen u příkladů z »Divoké kachny«;
ale podobnou práci třeba podnikat s celým poříčským souborem. V »Divoké kachně« se
Jernek postavil proti pochybenému civilismu. Tím zde zvítězil.

Ve znamení

Jan Zach

morálky

Všechny hry, jež malá pražská divadla v tomto období uvedla, mají společnou svou
bojovnou notu, v jejímž znamení jdou proti konvencím společnosti. Všechny bojují, každá
svým způsobem, za lidskost a poctivý život. A přece ani u jednoho představení nemůžeme
říci, že by bylo poctivě provedeno. Tak málo morálka hry povzbuzuje samotná divadla.
*

Obě premiéry Intimního divadla uvedly hry staršího data a nikterak umělecky cenné.
Pirandellova komedie »Rozmysli si to, Jakoubku!« vznikla hned na počátku jeho tvorby
a nemá v sobě ještě nic z jeho potomních krásných a filosoficky, lidsky i umělecky hlubokých her; je to jen obyčejná komedie s výtkami maloměšťácké morálce lži a podvodu,
jejíž postavy nejsou ostatně nijak pevně uchopeny. Hra, jejíž základ je v drobnokresbě
hlavní postavy Totiho, touto stojí a padá, právě tak jako Dumasova »Dáma s kameliemi«
žije jen půvabem hlavní představitelky. Dumasova hra je dobré řemeslo, je vtipný, živý
a vibrující dialog, ale o umění se tu dá těžko mluvit. Je to hra, v níž dobří herci mohou
vyvolat ovzduší dávné doby i s jejími problémy, jinak je to jen záležitost sentimentu divákova. Dva různorodí dramatici bojují tu proti konvenci doby, proti přetvářce a proti špatné
společnosti a (jejím skrupulím, ale ani jeden z nich nepovznesl svou hru k opravdu velkému
dramatu. Zůstali oba příliš vězet ve své době a věrnost přepisu zabránila, aby se jejich
dílo stalo nadčasovým. J e ku podivu, že mladý soubor a mladí režiséři, kteří chtějí nové,
nekonvenční divadlo, sahají právě pro tyto věci. A je také s podivem, že nad tolika českými hříčkami se ohrnuje nos a tvrdí se, že je to naivní, průhledné, sentimentální, konvenční, řemeslné a ne umělecké, ačkoliv srovnání s těmito dvěma dramaty snese mnohá
česká věc se zdarem. Když se hrála Jesenská, nebylo to nic, kdyby se hrál Hilbert nebo, Bůh
nedopusť, Stroupežnický a Vrchlický, bylo by to prostinké, anekdotka, ale tento Pirandello
a tento Dumas mají být divadelní událostí. Událostí se ovšem stát nemohli, neboť oba režiséři, jak J. Jahn, tak A. Dvořák, projevili tentokrát naprostou neosobitost, nedostatek
tvůrčích nápadů a bezradnost. J. Jahn režíroval Pirandella vlekle a bez jiskry, bez udání
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základního tónu, nepřiostřil ani satiru, naopak konec nechal vyhrát naprosto sentimentálně.
Herecky tu nebylo téměř žádných výkonů, ačkoliv K. Máj se snažil udržet linii svého Totiho a jediný hraje. Není možné, aby režisér dovolil svým hercům tak »hrát« a mluvit,
jako to připustil J . Jahn v postavách školníka, jeho ženy a faráře. Vím, že tu má režisér
těžkou práci. Materiál herecký je jednak mladý, neostřílený na jevišti, jednak starší, dříve
špatně vedený. Stmeliti tyto dva soubory v jeden bude těžké; prozatím se o to v Intimním
divadle ani nepokoušejí. V »Dámě s kameliemi« hrají většinou mladí, odchovanci konservatoře, hrají seč jsou, ale postavy velkého pařížského světa jim prostě nevycházejí. Tento
dialog

potřebuje především

rutinovaného herce. Takový

V.

Lebeda,

kterého

známe

z představení konservatoře jako živelného figurkáře, působí tu nevěrojatně, dřevěně, má
sklon k nechtěné grotesce. A. Hegerlíková nahrazuje nedostatky zjevu procítěním úlohy,
pro niž nemá předpoklady. Marně tu hledáme elán, jímž poutala ve své Penthesilei. Jediný
K. Máj, v opravdu výborné masce, navodil aspoň poněkud atmosféru vysoké společnosti.
Režisér A. Dvořák nešel, jak bylo před premiérou psáno, »novou cestou, nepřehodnotil hru,
aby to vyvolalo odpor, ani nenaplnil textový základ novým životem«. Na nic tu nebyl dán
větší důraz než je obvyklé, představení je vkusné, ale ani trochu nepopírá sentimentalitu
hry, ani nevyzdvihuje její morálku. Docela ve Šlépějích té nenáviděné, řemeslně dobré
konvence šel a jen v jediném okamžiku si vzpomněl na svá dřívější představení a nasadil
náhle voice-bandovou scénu, která tu ovšem působila jako pěst na oko a rozbila mu scénu,
jež by musela být zcela jinak stavěna, aby si toto mohl dovolit. V celku jsme nad těmito
dvěma premiérami v Intimním dost rozpačití. Konečně, když už chtěli hrát Pirandella, bylo
správné, že vybrali tuto nenáročnou věc, která ovšem k plnému vyznění zase potřebuje
dobré herce, ale proč »Dámu s kameliemi«, nemám-li představitele a nechci-li jí něco
manifestovat?
*

Také Nezávislé divadlo se zřejmě zastavilo na své cestě za hodnotným repertoirem.
Uvedlo dvě hry, z nichž zvláště jedna svědčí o opětném pomýšlepí na návrat lehkých veseloher. Myslili jsme, že tomuto druhu zboží už v Nezávislém odzvonili, ale, jak je vidět, nechce se toto divadlo zbavit přízně určitého druhu obecenstva. Neuvědomuje si tedy stále
ještě, že právě dnešní doba, v níž se lidé opravdu naučili chodit do divadla, má být dramaturgům pobídkou k tomu, aby své obecenstvo vychovávali. Jedině tak přinese tato doba
divadlu kladný výsledek. Tím, že odnaučí lidi obdivovat kýč a nabubřelou banálnost.
Jediná hra ze tří premiér Nezávislého divadla znamená dramaturgicky přínos. Je to Tylův
»Bankrotář«, hra z pražského prostředí, v níž Tyl nikterak nezastírá svůj úmysl umravňující. Hra dobře stavěná, ve které dnešní divák ocení zejména úžasnou živost Tylovy řeči.
Kus byl psán téměř před sto lety a beze škrtu a beze změn poslouchá dnes obecenstvo
»Bankrotáře« a necítí nikde, že by to byl jazyk zastaralý. Ve hře je živý, jasný a jadrný
dialog, stilisovaný až do stručnosti, neboť Tyl neznal prázdné řeči a divadelní »vatu«. Šel
přímo k jádru věci a měl tolik děje v záloze, že při všem spádu hry a při vší břitkosti řeči
stačil by víc než na jednu hru. Bohužel se Tylově hře nedostalo provedení, jakého by si
zasloužila. Je podivné a neomluvitelné, když ještě na reprisách téměř všichni herci neumějí
úlohy. Je pak ovšem pochopitelné, že jim nevycházejí správně figury hry, neboť se soustřeďují jen na pozornost k tomu, co mluví. Režisér tu měl prostě přitlačit a vynutit si na
hercích poctivou práci, jaké jistě schopni jsou. Sám si vedl v účelné výpravě dobře, ačkoliv spíše jen provedl Tylovu hru, místo aby ji nově režíroval. Opět nevyužívá dost světel a vychází mu proto rušná scéna v oboře Hvězdě (jejíž obraz ostatně není pro ozdůbky
na vchodu ani vidět) ponuře a bez nálady. Kdyby byl donutil herce, aby na jedné straně
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nepřehrávali (na př. VostrČilová, Lysenková, Ocásek) a na druhé dotáhli opravdu své
postavy (Plachta, Zrotal, Spal), mohlo mu vyjít dobré představení, jež i.takto ukázalo,
jak je Tyl živý a jak nepotřebuje ani úprav.

•
Naproti tomu Nový soubor ve Smetanově museu udělal krok kupředu. Romantickopohádková selská tragedie »Nevěsta« od Aug. Strindberga dala jim větší možnosti než
Holderlinův Empedokles. Provedení této hry Novým souborem je možno označit za velmi
zdařilé. Hra je přes všechen mystický ráz stavěna jako tragedie lidí, tragedie dvou rodin,
dvou milenců Kersti a Máta. Na lidskou stránku dává také soubor důraz. Je ovšem pravda, že baladické notě textu (dobře a především zvučně přeloženého J. Ludvíkem) nevyhovuje konstruktivismus scény. Konstruktivistické řešení výpravy má své oprávnění tam, kde
se přimyká k textu stejné ražby. A právě tak jako se nehodí konstruktivistická scéna k leh-~
ké veršované hříčce, plné půvabu (jak jsme viděli na oficielní scéně), tak se také nehodí
k této vesnické tragedii. Hlavně ne tam, kde se na jevišti mluví o severské přírodě. Tu pak
nemůže scéna dřevěných schodů navodit přiléhavou atmosféru. Naopak ale zcela čisté
a velmi působivě vyšla souboru scéna ve mlýně, kde na zšeřelých schodech sedí modlící se
postavy při svíčce a kde na holé zdi mlýna padá stín točícího se kola. Scéna opravdu sugestivního kouzla, dobře využitého osvětlení, jakou jsme ani za minulého souboru ve Smetanově museu nezažili. Snad se bude mnohým zdát, že tu ještě všechno neklape a není nejčistšího zrna, hlavně v hereckých projevech. Samoúčelná pohybová akce herecká, ono stálé
přebíhání herců, jež zavaluje práci nejen tohoto souboru, nýbrž i Dvořákova a Větrníku,
je zbytečná a ruší, odvádějíc pozornost od slova básníkova. Režie ale zdolává všechny nedostatky velmi čestně a vytváří několik režijně Šťastných scén; na př. scény ve mlýně nebo
hádka rodičů, kde je správně využito schodiště a jsou dobře rozestavěni herci. Je to režijně
představení přemýšlivé a jde ve směru textu, až na základní otázku výpravy. Je ovšem
zajímavé, že tomuto souboru téměř nikdo »nedrží palec«, nikdo jej nepodporuje, nikdo mu
neodpouští chyby, jako se to dělá u jiných souborů mladých lidí. Bylo by si přát, aby
aspoň obecenstvo podporovalo tuto novou scénu, jež si to zaslouží za svoji dosavadní práci.
Karel Marek

Podzimní sezóna Východočeského

divadla

Nepřitakáváme těm, kdo v idyle domácího míru tvoří v bačkorách a v županu umělecká díla o životě, aniž poznali a poznávají, co život jest. Víme však, že plný tvar uměni
se zpravidla formuje ve chvíli klidu po nervovém vypětí, ve chvíli harmonického vyrovnání s osobním prožitkem, v momentu schopnosti objektivního náhledu na subjekt, v tom
okamžiku posvěcení a extase, kdy je člověk schopen zpívat to, co ještě včera chroptěl.
A kočovat s divadlem po městech a dědinách českého venkova, jedenáct Štací se všemi
svízelemi, které s tím souvisejí, rok co rok absolvovat, to věru nejsou zrovna nejrůžovější
podmínky pro takovouto soustavnou a harmonickou uměleckou práci. To si musíme uvědomit, než jdeme do pardubického, chrudimského Či královéhradeckého divadla, a s ohledem na to i říkat úsudek.
Po odchodu režiséra Jar. Novotného, jehož inscenace (Lhář, Turandot, Antigone a j.)
snesly mnohem větší než jen »východočeské« měřítko, do kladenské Činohry, ztratilo Východočeské divadlo mnoho ze svých možností být v dohledné době něčím víc než krajinskou
scénou. Práci vsak, poctivou divadelní práci dělají tam stále a dělají ji tam za horších pod-

542

mínek tím obětavěji. Že je její ovoce tak často trpké, ze není vavřínů a premiérové slávy,
ale jen zima při zkouškách a rozvrzaná prkna v hledišti i na jevišti, to už je tvrdým osudem
těch, kdo nemají stánek nad Vltavou, ale v zastrčené ulici kteréhosi městečka. I jejich práce je nevylomitelným kamenem ve stavbě, které říkáme umění, jako práce kohokoliv jiného,
byť si tento vynucoval sebehonosnější úctu a sebevětší ceremonie lžislávy.
Styl jednotlivých představeni byl tu letos jako i v jiných letech velmi často změněn
chudými prostředky, ze kterých se pro příklad nedají pořídit zvláštní výpravy pro každou
inscenaci. Nejvíce tím utrpěla Isabella Španělská, hra, které je skrz chatrnou výpravu příliš
dobře vidět na nahé tělo nepevně stavěných scén (inkvisiční soud a pod.), částečně i Faltisova Stanice Gordian,

jejíž obsahová stránka byla (až na momenty opravdu nedostačují-

cího výkonu herce v roli poručíka Larsena) přes to vše niterně a pravdivě uchopena. Civilní
přednes Šrámková Léta dodal sice jevištně málo únosné lyrice hry trochu divadelního
rytmu, obsahový smysl představení se tím však bez náhrady ztratil v samoúčelné konversaci.
Halbeho Mládí, byť poctivě udělané, doplatilo na konvenci, na nenový, totiž neaktuelní
postoj k problematice dramatu. A tak, i když se režírovalo i hrálo bez velkých chyb a Halbemu nebylo vcelku nic vzato, publikum nepochopilo a smálo se, udržujíc si k slovům
a dějům na jevišti nezúčastněný poměr a odstup pozorovatele, hledícího na události z anno
dazumal.
Dramaturgie byla ovšem nejcitelnější slabinou letošní sezóny a nelze ji ničím omlouvat. Uvedeme-li, že se hrálo vedle uvedených premiér Jitro, den a noc, Veliká hvězda, Sváteční žena, Noc v Sedmihradech, Noc na Karlštejně, stačí to k úsudku o dramaturgické
práci. Přejímat na venkov bez rozmyslu premiéry z Prahy je už známkou velmi malé samostatnosti a malé snahy po vlastním přínosu. Bohužel se to stává na mimopražských scénách stále ve větší míře nepochopitelným zvykem. Přejímat pak z Prahy i dramaturgické
chyby (Léto atd.) je už věcí opravdu neodpustitelnou.
Režii vedl M. Holub, jehož prací byly všechny čtyři pozoruhodnější premiéry, o nichž
jsme stručně referovali. Chybí mu stále ještě mnoho do toho, aby vytvořil na jevišti představení, jež by neslo známky jeho vlastní tvůrčí invence, snahy a vůle. K. Šálkovi se nedostalo zatím většího úkolu, aby mohl dokázat, že bude platnou silou v režisérském sboru
VD. J. Srch je zřejmě prozatím jen režisérem z nouze.
Herecký soubor byl citelně oslaben nedávným odchodem několika herců, zejména do
činohry kladenské. Tím ovšem vznikly značné mezery, dodnes nevyplněné, a nemalé potíže
při obsazování her. Za zmínku stojí především práce / . Srcha (P. Hora, kapitán Bernard)
pro vnitřní pravdivost, neafektovanost a lidskou vroucnost jeho postav. O. Dadák
Skalník, kadet David) i Š. Bulejko

(Jan

(inkvisitor Torquemada) pracují často vnějšími kome-

diantskými prostředky na úkor životnosti a pravdy hereckého výkonu. Ve vloni studované
Zuzaně Vojířové se ukázal i režisér Holub, aniž se mu podařilo roli Petra Voka zvládnout
a propracovat do všech nuancí citu i vášně; K. Šálek dokázal mnohem lépe než M. Holub
schopnost k samostatné a na pražských vzorech nezávislé práci v zajímavě uchopené postavě Ferdinanda z Isabelly Španělské.
Co bychom východočeské scéně přáli do další práce, je především ještě alespoň jeden
schopný režisér, doplnění souboru a dobrá dramaturgie. A pak méně bezmyšlenkovité závislosti na kdejakém vzoru pochybných kvalit a více osobitosti a vlastní snahy po uchopení
obsahů a problémů her, méně touhy po hladkém a tichém provozu divadla a více čerstvého
větru do plachet.

Jiři Šotola
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Z posledních

koncertů

Uplynulé období nebylo právě bohaté na české novinky. Slyšeli jsme vlastně jen jedinou novou orchestrální skladbu, zato však velmi významnou. Capriccio pro housle a orchestr, dílo 44. K. B. Jiráka. Jirák je zřejmě na vrcholu svého umění a každé jeho dílo
můžeme očekávat jako událost. Capriccio je skladba v pravém slova smyslu moderní. Především svou výrazovou koncentrací. Jirák vždy bojuje o nebývalé vyjádření formové; zde
nám podává v jediné větě typus moderního instrumentálního koncertu. Obvyklé tři věty
přetavuje zde v jediný, do posledního taktu neměnný celek. Forma klasicky čistá. Romantická hudba, z níž tato v podstatě hudba souzvukově vyrůstá, obohacuje ji o citovost, zvýšenou i proti »Mládí«. Charakteristickým znakem jsou logické vlny napětí a uvolnění.
Sólový nástroj je exponován symfonicky, nikoliv koncertantně. Celé dílo prozrazuje
neobyčejně silnou komposiční vůli, vítězství v zápase o vyjádření.
N e tak Kvapilovy Symfonické variace, uvedené na témže koncertě. Zde cítíme, že dochází ke skladbě s jistotou technické dovednosti právě bez onoho vnitřního zápasu, který
vytváří jednolitý celek. Není v nich také vnitřního napětí, gradace jsou namnoze vytvářeny
prostředky siláckými.
Z ostatních koncertů musíme ještě referovati alespoň o večeru skladeb Iši Krejčího.
Tvorba Iši Krejčího je v české hudbě zcela ojedinělá. Z cizích skladatelů nejspíše připomene Stravinského z období Vojáka. Výraz je dokonale odpoutaný od romantismu, melodika pochází namnoze z lidové písně. Krejčímu je dáno umění vytvářet napětí po celou
skladbu, i umění vtipné pointy. Ve vážných skladbách (Malá smuteční hudba) dosahuje
nej jednoduššími prostředky zvláštního zduchovění a podivuhodné vnitřní pravdivosti. Na
koncertě chronologicky provedené ukázky z díla ukazují cestu ke stále dokonalejšímu
zvládnutí hudebního materiálu a k výrazovému oproštění, cestu od zvukové experimentace k nehledanosti a pravdě. Snad bude její výslednicí první celovečerní Krejčího opera
»Pozdvižení v Efezu«, ohlášená jako premiéra pro letošní rok v Národním divadle.
Z výkonů reprodukčních stavíme na první místo Zikovo provedení Jirákova Capriccia.
Zika představuje ideálního reprodukčního umělce, tvořícího sebevědomě, při tom však
pokorně sloužícího. Nejkrásnější výkon houslistický poslední doby.
Mistrovské interprety nalezly také skladby Iši Krejčího ve V. Holzknechtovi a VI.
Říhovi.
Zcela průměrné bylo provedení sedmé Brucknerovy symfonie (Česká filharmonie
pod K. B. Jirákem). Tempově na několika místech rozbitá, zvukově neukázněná.
Nově pečlivě přestudovanou a v mnoha detailech vyčištěnou novosvětskou symfonii
zahrála Česká filharmonie s Kubelíkem.
Brahmsovský koncert byl na obvyklé reprodukční výši. Čtyřnásobné opakování téhož
programu místo původně hlášené Brucknerovy symfonie pokládáme však za ztrátu dvou
večerů.
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