František Lazecký
U O H Ň Ů SLOVA

Za tichých nocí, když jsem v usebrání
prost hluků světa u svěc slova bděl
a děje časů vážil v rozjímání,
v němž každý čin se mocně rozsvěcel,
tu náhle zřel jsem, kterak plamen slova,
jenž dosud na věci mdlé třpyty třás,
se jizbou šířil, prostor prohluboval,
až všechno vůkol objal jeho jas.
Z ohniska světa mocně ke mně tryskal,
že z tváří věcí zřel jsem každý tah,
a jejich duše byla mně tak blízká
jak nevinnému děcku v jeho hrách.
Čím básníkovu mládí požehnáno,
co starci zraje v samém sklonku let,
u jasných ohňů slov mi bylo přáno
v těch nocích plodné lásky uvidět.

II
Když slova má z těch hvězdných zdrojů pijí
a nesou v sobě nepoznaný svět,
tu vždycky zřím, jak věci z Boha žijí,
jak tíží svou zas touží k němu zpět.
Za nimi září obraz neproměnný,
v němž celý vesmír plane oslněn,
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a před ním slavený vzlet našich zření
jen stínem je, jenž skrývá obraz ten.
Ta bída vidění! Z nich berou tělo
ty roušky, které po věcech se strou,
i jasy, do nichž nebe skrývá čelo
a jimiž tápeme jak slepci tmou.
Však jako hvězdy zdvihnou zraky chodci
a kolmé slunce pohlcuje stín,
tvář, která žíří za oponou noci,
pozdvihne slovem naše tělo z hlin!

III
Noc hořela. Já světla nerozžíhal.
A zář jsem nechal proudit do svých žil
se stromu, který vesmírem se zdvíhal
a v okně mém se ve tmách košatil.
Skrytými divy šuměl tichou nocí
jak v rodných horách rozsvícený klen.
Zem, nebe, noc voněly po ovoci
a celý svět byl Bohem oplodněn.
Tmou našich těl proudily zlaté mízy
a listím krve hýbal jeho dech,
až obraz duše protkal jako přízí
tím božským písmem v našich osudech.
Tak věčný obraz božské harmonie
v nás mocně kroužil, marně zapírán.
Cítili jsme: Tak vesmír v Bohu žije,
tak v něm se plní jeho svatý plán.

IV
Když potom hudba sfér mou krví hřměla
a obraz světa svítil v těle mém,
tu zlatým listím se má duše chvěla,
jak plody rudla v dechu nesmírném.
Je vnuknutí jak vody z temnot hnaly
v zeleň a v rytmy větvících se gest
a myšlenky mé jimi kolovaly
zpodobujíce jasné dráhy hvězd.
Vidění mé se výše košatilo,
až bytím věcí byl jsem prostoupen.
Čím hlouběji jsem patřil v božské dílo,
tím výše hnal i mého díla kmen.
A z jeho šťáv se nalévala slova
v jablka má. Pak i strom písně vzplál.
V něm odraz božského se v purpur schoval,
by k nezřenému světu stále zval.

Zdeněk Řezníček
Ó PRACHU
Ó prachu vznešený, má věrná podstato,
z níž vyveden byl záchvěv mého bytí,
k tobě se vracím, nechtě, když už požato
je stínem světlo na pažitech žití.
Ó prachu nádherný, ty ozdobo mé pýchy,
z propastné nicoty se vznáším, pouhý dým,
když na rub Kříže přibíjím své hříchy
a zrakem žádoucím se propaluji do výšin.
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Ó prachu velebný, rubáši bědné nicoty,
poslušen Božích vanutí mě osvobozuješ
od rmutné hniloby a světa lopoty,
kde Slávu gesta drtí okamžiku spěž.
Ó prachu nezbytný, úmluvo cílů konečných,
pokojných hlasů volání ve víru úzkostí.
Obnoven tebou! - z hlubin nezvěstných
veškerou duší spěji k branám Nesmrtelnosti.

Leopold Peřich
DVA R O K Y
Uplynuly dva roky, co zemřel ve Staré Říši na Moravě Josef Florian.
Je to doba dlouhá, uvážíme-li, co se zatím stalo v životě veřejném i v životě každého z nás, a opět krátká, vzpomínáme-li, jak málo jsme udělali
sami. Když nás v povánočním údobí uhodila zpráva o smrti člověka, jehož
jsme právem považovali za nejvyššího rozhodčího v nejasných záležitostech naší duchovní kultury, vyvolala bolest nad ztrátou zprvu pocit
prázdnoty. Bylo tehdy psí počasí, ostré mrazy, vánice a závěje. Nebylo
možno nikam jít, svěřit se, požalovat. Zůstali jsme sami, a byla to opuštěnost, která se nese s tupou resignací.
Ale je už v povaze člověka - a díky Bohu za to - že stav resignace
překoná. Tehdy se ptá: co bude dál? Co dělat, když chci žít a musím žít
a chci dělat, protože mám dělat. Tehdy člověk vzpomíná a uvědomuje
si, že vzpomínka na velkou osobnost nemá být zdrojem slabosti, nýbrž
příkazem činorodé práce. A povstává, napřimuje tělo, přehazuje si svůj
popruh přes rameno a vzpírá se nohama o zemi, aby táhl svoji káru dál
dopředu. Někdo ji táhne se stejně velkou silou, někdo zabere mocněji,
někdo se vleče pomaleji. Rána může také ochromit, ale to jsou případy
jednotlivé, které se vzájemně vyvažují a vyrovnávají se zřetelem k celku.
A život plyne dál. Na hrobě roste tráva a lidé si dělají své. Ten dříve,
jiný později naváže na svoji starší práci. Zdá se, jako by se nic nezměnilo.
Bolest otrne a rána, pokud opravdu byla, se zacelí a zůstane jen jizva,
někdy tvrdší a méně citlivá než okolí.
A přece už není to, co bylo. To vidím a cítím stále palčivěji, vzpo-
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mínám-li smrti Josefa Floriana. Den co den, měsíc co měsíc, rok co rok
se ukazuje stále zřejměji a výrazněji, že ho tu nemáme, že tu chybí, že
zůstala zahrada a není sadaře.
Když pan Florian zemřel, bylo hodně starostí na všech stranách, co
bude s jeho dílem. Dobrým Dílem. Přešel čas, starosti opadly - díky okolnostem vnějším - a dobré dílo zůstalo, jak bylo. Tak je to též nejlépe. To
byly starosti nejzbytečnější a jsem daleko od toho, abych dobré dílo nazýval zahradou bez sadaře. Co bylo napsáno, vydáno a k vydání připraveno, to jest, zůstává a bude působit, pokud lidé neotupí svůj rozum a
nezatvrdí svá srdce. Otázka, zda a jak se v něm bude pokračovat, jest jen
dílčí kapitolou problému, který je širší a závažnější, jako byla širší a závažnější funkce Josefa Floriana v našem duchovním životě.
Neboť jakkoliv byl Josef Florian objevovatelem hodnot a původním
myslitelem, byl nadto a skrze to především velkým vychovatelem a soudcem ve věcech duchovních. S jeho osobností pak neodešlo jeho dílo, ale
ztratili jsme vychovatele a soudce. A to je věc, kterou cítíme stále palčivě,
to je ztráta sadaře na zahradě českého duchovního života, ztráta, kterou
čas nezaceluje, nýbrž stále jen prohlubuje.
Mluvím o čase a měl bych mluvit o lidech. Neboť oni to jsou, kteří
znovu a znovu vyvolávají tesknou vzpomínku na Josefa Floriana. Jejich
skutky, jejich řeči, jejich psaní nutně nám staví před oči skutečnost, že
ho není. Cítíme i uvědomujeme si nepřítomnost jeho osoby, jeho hlasu,
jeho péra, když v rozpacích pozorujeme, jak ztracení a bezradní tu stojí
jeho přátelé, jak zrádně se osamostatňují v pochybném podnikání jiní,
kteří se za přátele vydávali, a s jakou neostyšnou vyzývavostí se začínají
ozývat jeho nepřátelé. Pozvedají hlasu, křičí a nikdo je nepokárá, odběhnou s cesty, provedou uličnictví a nikdo je nenapomene, naparují se a
holedbají prázdným fanfaronstvím a nikdo je nezpraží. Och, jaká to příležitost ukázat, co umím, jak sladká svoboda zařádit si v zahradě, jejíž
sadař odešel! Už není strachu, že ze Staré Říše zasviští bič a zmrská
nezbedu, kupčícího v místech, kde nemá co hledat, nebo zpupně šlapajícího po záhonech zakázaných, nebo řádícího podle hlasu svých nezřízených pudů a choutek.
Bylo by ovšem třeba rozlišit, kdo jsou přátelé a kdo nepřátelé. Nebyli
bychom právi věci, kdybychom soudili tu jen podle toho, kdo se vždy
tvářil příznivě, vyhýbaje se sporům, a kdo se na čas nebo i třebas na dobu
života s panem Florianem rozešel, protože to bylo nebo se mu jevilo
z toho či onoho důvodu nutné. Mezi oněmi prvními byla řada takových,
které vábilo jen esoterické prostředí a dráždivá příchuť něčeho u nás cizo-
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krajného, nebo lépe řečeno, už dávno zašlého, s čím je zajímavé přijít do
styku; ale nepříjemné a nebezpečné by se jim zdálo, kdyby z toho vyplývaly pro ně závazky, kdyby to dráždění mělo opravdu infikovat jejich
duši. Ti lidé sbírali, roznášeli a donášeli různé klípky literární a náboženské, tváříce se důležitě a radujíce se ze sensací, když se podařilo zakalit
vodu. Dnes se cítí volní a žijí si po svém jako důstojní buržoové. Stará
Říše je jim jen nezávaznou, trochu sentimentální vzpomínkou na nepokojné a bohudíky dávno překonané dny bláhového mládí.
Mezi odpůrce Florianova Dobrého Díla však nelze jen tak lehce zařadit všecky lidi, kteří se s vyhraněnou osobností Floriana bojovníka
rozešli. Předně mělo vždy Dobré Dílo více protivníků skrytých, záškodnických a pokoutně pracujících, kteří do přímého konfliktu z vrozené zbabělosti nešli, z těch pak, kteří se octli v otevřeném boji, bylo mnoho
takových, jimž bylo nepříjemně šlápnuto na paty, aniž oni sami zamýšleli
se pouštět do boje předem ztraceného. Nepochybuji o tom, že většina
takových zůstala ve stavu zloby a patří k protivníkům Florianovy osobnosti i jeho díla. Jejich záporný postoj pramení ze zásadního odporu
k hluboké obrodné práci, neboť jsou to vyznavači duševního klidu a pohodlí, opatrníci a taktici, maskující všelijakými ohledy a výhradami svoji
touhu po tom, aby nebyli znepokojováni převratnými nápady v lenoškách svého myšlení. Jejich důstojná seriosnost jim stačí, aby byli přesvědčeni, že zastaví hnilobný proces společenského rozkladu a jsou v hloubi
srdce uraženi, když se jim ukáže, jak na nich samých je ten rozklad nejvíce patrný. Zde se nedá nic dělat, zde je nepřátelství přirozené a nutné.
Zůstává jen otázkou času, kdy si tito nepřátelé podají ruce s oněmi buržoasními přáteli z periferie Dobrého Díla. Jejich duchovní příbuznost je
nepochybná, a ta určí i směr budoucího vývoje. I když navenek zůstane
nějaké rozlišení, v práci a v poměru k živým otázkám současného života
kulturního a náboženského najdeme je v srdečné shodě.
Bývají však k nepřátelům Florianova díla počítáni též jednotlivci, kteří
k jeho práci měli, mají a budou mít kladný vztah a jejichž odcizení i případný nesouhlas s tím či oním počinem vyvěral spíše z okolností vedlejších a podružných, nepatřících nikterak k podstatě Florianovy obrodné
práce. Je s podivem, ale nutno se s tím smířit jako se zjevem příliš lidským, že rozdíly temperamentu, nebo slabosti povahové u osobností vyhraněných, hrají často tak velkou úlohu při určování lidských vztahů, zabraňujíce úzké spolupráci i tam, kde v základech jde o činnost příbuznou,
ne-li totožnou. Oči takových lidí, přímo předurčených, aby byli spolubojovníky, ulpívají na podružných rozdílech, jejich mysli se dotýkají a je
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zraňují slova z vnější oblasti myšlenkové činnosti, spíše glossy než soudy
a jejich pozornost se soustřeďuje na chybné kroky a mylné úsudky, jichž
není a nemůže být uchráněn žádný člověk. Myslím, že tak vznikala různá
ta odcizení Staré Říši u lidí, kteří pana Floriana v zásadě chápali a měli
ho rádi, ale v něčem s ním nesouhlasili a ho odmítali. Nedovedu si představit, že by opravdová osobnost mohla se mu stát nepřítelem, když poznala jeho a jeho dílo. Mluvil jsem před lety - ještě za života Florianova s jedním z jeho bývalých spolubojovníků, který šel do ústraní. Jaká hluboká úcta a věrná láska vanula z jeho slov, byť obsah jejich byl kritický
a záměrně objektivisující. A tento poznatek jsem měl příležitost si ověřit
později i u jiných, kteří byli kdysi Florianovi blízcí a pak stáli opodál,
nebo docela s ním zkřížili kordy. Tváří v tvář osobnosti Florianově a před
jeho dílem skláněli všichni hlavu s úctou. Bylo by správné a spravedlivé
počítat je k nepřátelům Florianova díla? A nebylo by od nich samých
nejvýš pošetilé, kdyby v časech, kdy je nutné třídění duchů, stáli na místě
nesprávném pro jakási residua nevyklizených koutů svých duší?
Dva roky uplynuly od smrti Josefa Floriana. Naše bolest otrnula, ale
stále naléhavější je potřeba, aby jeho funkce byla zastávána. Nevidím
nikde, že by bylo možno pana Floriana nahradit přímo v jeho funkci
soudcovské. Musíme-li však přece hledati východisko, nelze je, myslím,
hledati jinde než v odkazu jeho díla. Ono stojí zde za jeho osobu, v něm
jsou obsaženy jeho myšlenky, jeho vyznání a jeho soudy. A nejsou to
myšlenky ani soudy efemerní, aby jejich platnost byla podmíněna dobou.
Kolem nich a přes ně plyne čas se svým děním, jehož součástí jsou i skutky naše. Na nich můžeme měřit činy i usilování svoje a podle nich můžeme s relativní jistotou soudit o tom, co se děje mimo nás. Je však třeba,
aby duch Florianova díla - ten obrodný, vychovatelský jeho duch - žil ve
všech, kdož se k němu bezelstně hlásili, aby naše konání bylo stále konfrontováno s jeho zásadami, aby náš postoj k věcem vnějším vycházel
z poučení, jehož se nám dostalo. Jde tedy o to, co bych nazval stálou a

trvalou aktualisací staroříšského ducha, jež by v každém, kdo jím byl

dotčen, vyvolávala potřebu měřit činy své i dění vnější s hlediska oněch
základních jistot, na nichž stál a s nichž posuzoval věci Josef Florian.
Kladu důraz na pojem aktualisace, zpřítomnění, abych ho odlišil od
nezúčastněného a objektivisujícího studia. Neboť nejde jen o poznání - ač
ani toho nechci přezírat - jako o to další, co ze správného poznání má
růst: o správné zaměření vůle, trvalé její vyztužení, zkrátka o vytvoření
charakteru neúplatného a nepoplatného žádným taktickým zřetelům ve
věcech základních a podstatných. V Dobrém Díle je zachyceno přesně
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a řečeno jasně, které to věci jsou, v poznámkách Florianových byly jeho
zásady mnohokráte uplatněny na konkrétních případech kulturního a náboženského dění, neplatí tedy výmluvy, že co bylo, bylo a už není. Jestliže
něčeho není, pak není věrnosti, není odvahy a statečnosti stát důsledně za
odkazem toho, jehož jsme obdivovali, ctili, případně i milovali, ale jen dokud byl živ. Zdálo se mi zprvu přehnané soudit tak přísně, ale nakonec
nezbylo než napsat tato slova, protože to, oč Josef Florian bojoval a co
vybojoval, je příliš vzácné a tak naléhavě potřebné, že nutno nasadit vše,
aby to nebylo zmařeno.
Jeho dílo, jeho odkaz, jeho osobnost musí nám zůstat živá, musí se
nám stát prubířským kamenem, na němž se poznají jak charaktery osob,
tak ryzost a hodnota činů, ať jsou maskovány jakkoliv.
Zajisté je každé dílo lidské vystaveno nebezpečí omylu a je tedy nejen
právem, nýbrž i povinností člověka, aby kriticky vážil a přijímal vše a
hlavně to, co působí na jeho duši. Dílo pravé a trvalé se právě nikdy
nevyhýbá kritice, protože v ní se ověřuje a zpřítomňuje jeho platnost
v proměnách času. Proto ani největší obdiv a nejoddanější láska k osobě
nesmí člověka zbaviti ostražitosti povinné při četbě a studiu i dobrého
díla. Jí se člověk naopak uzpůsobuje, aby správně chápal mnohé, co by
bezduchým přijímáním nabývalo podoby skreslené a co skýtá nepřátelům
záminku k útokům. V kritičnosti a v jakémsi zásadním bojovném postoji
láskou zaujatého čtenáře jsou též obsaženy prvky opravdového zápalu
pro věc, o niž jde, neboť bojovník o pravdu vás musí zajmout a podrobit si, abyste se stali tvrdými spolubojovníky. Měkkota, do níž vtiskne
každý náraz svoji stopu, není vlastností vyznavačů a bojovníků pravdy.
Platí-li to obecně, platí to tím více pro duchovní družinu Josefa Floriana, který i své nejbližší vážil na lékárnických vážkách přísného soudu.
To bylo třeba říci, abychom mohli v závěru úvahy zjistiti, že Dobré Dílo
Josefa Floriana se dnes v odstupu dvou let vyhraňuje nám v pevné a spolehlivé měřítko doby a lidí. Na poměru k němu můžeme určovati správnost stanoviska svého i jiných. Zní to snad nekriticky, ale jen zdánlivě,
protože kladný poměr k Dobrému Dílu obsahuje v sobě kritickou lásku
k nahé, ale i statečné pravdě. A proto, především proto je třeba, aby se
jasně odlišili nepřátelé od přátel.
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Kamill Resler
V Z P O M Í N K Y NA STAROU ŘÍŠI
O ZJEVECH, ZEJMÉNA O TRPASLÍCÍCH
Slunný den chýlil se k večeru, když jsem vyšel z dolní chalupy a kráčel
pomalu vzhůru do kopce k chalupě »u Punčochářů«. Obloha se zatahovala bílými oblaky, které se pomalu srážely, jen na západě, vysoko a daleko nad »Volšanskou vůbcí« za rybníkem »Kladinou«, zůstal v nich velký
kruhový otvor, jímž bylo vidět jasně modrou oblohu a jímž se stranou kose
prodíraly do kraje paprsky neviditelného slunce jako mocný snop zářivých šípů. Nic nerušilo smírný, podvečerní klid, v němž dozníval krásný
letní den.
Neušel jsem však ani polovinu své krátké cesty, když pojednou jím pronikl prudký poryv mrazně chladného větru. Náhle se ochladilo, obloha naráz zešedla. Po celé délce silnice zdvihla se hustá oblaka zvířeného prachu,
vznesla se v kotoučích do výše a kladla se šedým povlakem podél příkopů.
Těžce a zvučně dopadlo několik velkých krápějí. Po chvíli znovu a znovu.
Zrychlil jsem krok a brzy jsem zasedl na své obvyklé místo v prostém
staroříšském večeřadle, avšak se mnou již šel a dosedl i tísnivý pocit, který
se zmocňuje všech živých tvorů, když cítí, že hrozí mocné rozpoutání živlů.
Byl jsem tu ještě sám. Pozoroval jsem oknem kalně Šedý, jakoby olověný obzor, který se stále pomalu zužoval a svíral. Marně snažily se mu čeliti paprsky slunce, které znenáhla slábly a zkomíraly, zdolávány postupně
kovovou tíhou tmavých mračen. V hrozivém ovzduší a rostoucím Šeru
vzrůstal pocit tísně a bezmoci.
Vešel Josef Florian, vážný, se zádumčivě tichým pozdravem, a mlčky
usedl na svou nízkou stolici proti mně. I pater Vrána zanechal dnes záhy
své večerní drvoštěpské práce a přisedl tiše na kraj lavice u svého místa.
Mlčíce počali jsme večeřeti.
Obloha zatím ztemněla do černa a na kraj snesla se úplná temnota.
Náhle a neočekávaně prokmitl se nad obzorem blesk, z velké dálky ozvalo
se tlumené zahřmění jako zlobné zařvání divokého zvířete; doznívalo
dlouho, hrozivě a výstražně, vystupňovalo napětí do neklidu. Rachot válel
se dlouho v oblacích, pak po chvíli dusivého ticha rozpoutala se nad krajem zuřivá pohorská bouře.
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Blesky se přiblížily a jejich údery zněly přímo mezi staroříšskými domky, rachocení hromu znělo nám právě nad hlavou. Tu kázal Josef Florian
přinésti hromničku. Vzápětí prošlo mimo nás malé červenožluté světélko,
zastavilo se nad nízkou policí za hlavou Josefa Floriana a chvělo se tu
svou plachou září, která sotva postačila rozptýliti tmu v místnosti do okruhu několika stop a ozářiti zpola schýlenou postavu Josefa Floriana. Ostatně
byla světnice zavalena černými stíny, které neodbytně vystupovaly ze všech
koutů a výklenků. Namítla se mně bezmoc chudého plaménku hromničky
proti dravé, živelné moci sil, které se nad krajem rozpoutaly. A tázal jsem
se takřka mimo svou vůli: »Myslíte, pane Floriane, že tohle slabé světélko
má moc odvrátiti nebezpečí ?« Neubránil jsem se, aby v dotaze nezazněla
nevěra a lehký úsměch.
Odpověděl klidně a velmi důtklivě: »My tak věříme !«
Opět jsme se na dlouho odmlčeli. Venku se lil proudy prudký déšť,
pral do okenních skel, jež stále zaplavoval, takže byla zcela neprůhledná
a do světnice rozlévaly se jen záplavy siného světla, které po dlouhé minuty osvětlovaly oblohu a prorážely svou září chvílemi i do nejtemnějších
koutů světnice a vrhaly na oslnivě zelené pozadí stěn sytě černé, zveličené
stíny našich nehybných postav. Dunění hromu znělo téměř souvisle. Seděli
jsme stále mlčenlivě, ponořeni v myšlenkách.
Než Josef Florian nedovedl setrvati dlouho v takovémto klidu a nečinnosti. Byl příliš živelný, vždy se zabíral nějakou myšlenkou, rozbíhal
se v bohatém družení představ a jeho myšlení šlo za představou, která je
ovládla, až horečnatě. Když takto u sebe mlčky porozjímal, počalo se jeho
uvažování obraceti navenek k projevu. Nadešla u něho potřeba výměny
názorů o tom, o čem tak usilovně přemýšlel, potřeba slyšeti jiný názor,
souhlas či odpor, raději však odpor, aby byl střet, zápas, ba svár, s jediným
svým kladem, tříbením stanovisk a názorů, vyhraňováním a vymezováním
pojmů.
Vycítil jsem, že i nyní, po dobu tak dlouhého mlčení, zaujímala jej
v souvislosti s bouří nějaká myšlenka, jež v něm zraje, a že se sbírá k jejímu projevení.
Pojednou zahovořil. Klidně a bez důrazu, jakoby jen pro ukrácení
chvíle. Bez úvodu, jen tak jako mimochodem. Vzpomínal kteréhosi přítele
»Dobrého Díla«: byl z Prahy, učitel, tichý a mírný člověk, jmenoval se
Schmitt, měl velkou lásku ke knihám, pěkně, srdečně psával, později přijíždíval občas i na návštěvu.
Josef Florian mluvil umírněně, skoro vlídně, začal zdaleka, zdržoval se
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však při tomto zdánlivě nahodilém námětu s určitou záměrností, takže jsem
vytušil, že cílí někam dál. Bylo se míti na pozoru.
Jen jako namátkou odbočil zmínkou, že tento přítel byl za světové
války vojákem. Prošel skoro celou střední Evropou s bojiště na bojiště,
v pozdní době války dostal se pak jako důstojník se zvláštním posláním do
Rumunska. Nahodilosti vojenské služby jej posunovaly s místa na místo,
takže poznal letmo téměř celou zem, až ho konečně rozkaz vyslal daleko
do zapadlé vsi v nejodlehlejších horských končinách Transylvánských Alp,
kdesi v nejvyšší části horstva u sedmihradských hranic, kde sídlí ještě zdravý, civilisací nedotčený lid. Ves byla tak chudá, že nemohla poskytnout
ani zdání nějakého pohodlí. Žil tam delší dobu zcela sám mezi jejími
prostými obyvateli stejně chudým životem, jakým žili oni sami. Ani pořádného bytu nebylo. Jen chudá selská jizba s nejnezbytnějším zařízením:
lůžko, stůl a židle, snad dvě. Vyprávěl mnoho o různých svých zajímavých
a podivných zkušenostech: o divokém přírodním rázu krajiny, svérázných
starých obyčejích obyvatel, u nichž se ještě tvrdošíjně udržuje víra v tajemné zjevy a síly, nadpřirozené bytosti, přízraky, ba i v upíry, vlkodlaky.
O tom mluvíval dosti nerad, s jakýmsi ostychem, jako by si při tom nebyl
sebou jist. Také jistě nebyl sám u sebe s tím hotov a vypořádán, a zdálo se,
že tápe po nějaké opoře, vysvětlení, a nemůže se v té otázce zbaviti nejistoty. Tyto jeho poznatky a představy jej unášely a vzrušovaly. Častěji
0 nich začal, ale vždy se zase stáhl zpět. Až jednou v důvěrné chvíli jako
by se zapomněl a dal se strhnouti, počal mluviti o svých vlastních zkušenostech z tohoto oboru, které tam v té vsi sám získal. Byl to velmi řádný
a vážný muž, není tedy jakéhokoliv důvodu míti pochybnosti o jeho poctivosti a pravdomluvnosti; již z toho, jak o tom vyprávěl, prostě a zdrženlivě
i s určitou nejistotou o sobě samém, bylo zřejmo, že mluví z hlubokého
přesvědčení o pravdivosti svých zážitků:
- probudil se jednou v noci v oné zapadlé horské vsi ve své jizbě. Byla
jasná noc, celá prostora byla zalita plným jasem měsíce, který byl právě
v úplňku a svítil oknem přímo do světnice. Bylo tam tak světlo, že mohl
vše viděti stejně jasně a bezpečně jako za bílého dne. Tímto jakoby denním
jasem se rychle probral ze spánku a jeho smysly byly úplně čilé a spolehlivé.
Zůstal chvíli klidně ležet, protože se mu nechtělo hned zase spát. Celou
jizbu se sporým zařízením, kterého bylo tak málo, že je bylo lze jedním
pohledem přehlédnouti, měl před sebou jako na dlani. Jak se tak rozhlížel
a na lůžku poobracel, přišlo mu podívat se i na stůl, který stál právě uprostřed jizby a na jehož desku dopadlo oknem měsíční světlo nejjasněji.
A tu zůstal jako ustrnulý: spatřil na stolní desce dvě malé postavičky.
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Procházeli se tam tiše dva trpaslíci. Byli zcela malí, muž a žena, oba starých, svraskalých obličejů. V první chvíli myslil, že sní. Byl si však zcela
jist, že nespí. Viděl jasně a určitě jizbu, její zařízení, okenní rám i měsíční
světlo, které na všechny věci jasně padalo. Podivil se nezvyklému zjevu
i se ho zprvu poněkud polekal.
Pak si usmyslil, že se přesvědčí, zda jej nešálí zrak. Zavřel pevně oči,
chvíli tak zůstal, pak je zase otevřel a popatřil na stůl: trpaslíci tam stále
ještě byli. Klidně si chodili po stole sem a tam, zastavovali se, jako by
něco pozorovali nebo hledali. Zprvu myslil, že o něm ani nevědí, potom
však viděl, že se zastavují při kraji stolu blíže k lůžku, prohlížejí si ho, nejeví strach ani podiv a chovají se klidně a nevšímavě, jako by ho tam ani
nebylo. Pak zase přecházeli, chvílemi se k sobě přibližovali a jako by spolu
hovořili, posunkovali, kývali hlavami. Nebyli to snad jen nějací cirkusoví
lidští zakrslíci, zmrzačelci, ti bývají daleko větší, toto byli dokonalí tvorové,
kteří vypadali zcela zdravě a chovali se také ve všem úplně tak jako obyčejní lidé, jenomže byli nesmírně malí.
Nebylo zbytí, ten důstojník musil věřit svým smyslům, věděl bezpečně,
že nesní, že se ze spánku dokonale probudil, že své smysly bezpečně ovládá.
Nemohl se mýliti, také se určitě nemýlil a trpaslíky tam viděl. Tajemný
a nadpřirozený zjev, v našich zemích, zkažených civilisací, už zcela neobvyklý.
Tomu důstojníku je třeba věřit a také nic nemůže zabránit, aby se mu
věřilo. I mnozí jiní mají zkušenost, že v takových zemích přírodních, odlehlých a nezkažených, ve vysokých horách, kam je nesnadný přístup a kde
lidé žijí v úzkém vztahu s přírodou, udržuje se mnoho z toho, co z našich
krajů již dávno vypudila tak zvaná vzdělanost a věda.

»A teď, co vlastně vy myslíte, pane Reslere, viděl ten důstojník skutečně
trpaslíky, věříte, že tam skutečně byli, nebo si myslíte, ze se mu to jen
zdálo, ze to byl jen takový nejaký klam smyslů, přelud, mámení?«

Otázka vyzněla smírně; spíš přáním po součinnosti při řešení věci než
jako vyzvání.
Vyprávění o důstojníku mne zajímalo jako pěkná povídka, navazoval
jsem je v mysli na to, co jsem věděl o pevné víře Rumunů, Maďarů, Slováků a východoevropských národů ve zjevy a vlkodlaky, leč nechtělo se
mně býti soudcem o výpovědi muže, jehož jsem sám neslyšel a jehož jsem
ani neznal.
Odpověděl jsem, že důstojníkovo svědectví tak, jak je podal, jest o sobě
jistě věrohodné, avšak příliš kusé a neurčité, že bych ho - kdybych si měl
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tvořiti správný úsudek - musil znáti a sám slyšeti; zvážiti si takového svědka
nejprve jako osobnost, důsažnost jeho výpovědi, učiniti si představu o jeho
postřehu a pozorovacím smyslu, dotázati se na bližší vysvětlení.
Josef Florian přerušil tento můj proslov, který se mu zdál vyhýbavý,
netrpělivě a nesmlouvavě:
»A jaké tu další vyptávání? Vyprávěl by vám totéž, co mně! Řekl, co
viděl, a více by říci ani nemohl, než co na vlastní oči viděl a pozoroval.
A svým očím přece musil věřit! Tak jaké tu další zkoumání?
Spokojme
se tím, co víme, a jen o tom uvažujme!«
V poslední větě zazněl již útočný názvuk, který kladl meze a měl vyloučiti jakýkoliv pokus o rozšíření skutkového základu rozpravy.
Řekl jsem záměrně mírně, že jsem rád ochoten důstojníku věřit, že
vyprávěl to, co viděl, že vsak je nyní pro mne otázkou, viděl-li skutečnost
či viděl-li snad přece jen svou představu. Zda při tom bděl, či zda tu snad
šlo jen o pokračování nějakého příliš živého snu, o stav jakéhosi polospánku, v němž se mísilo pozorování skutečnosti se snovou představivostí.
»On tvrdí, že bděl a že se sám přesvědčoval, zda bdí, a že se o tom
i přesvědčil!«
»Budiž! To tvrdí on, avšak i to je nutno přezkoumati.«
Ve svitu hromničky jsem zahlédl, že Josef Florian pro sebe souhlasně
pokývl hlavou.
»Proto bych byl na vašem místě pokládal za nutné dotázati se na některé další podrobnosti jeho pozorování.«
Josef Florian už téměř výbušně vpadl: »Ale pro všecko - jaké tu další
podrobnosti? Co jen v tom můžete dále ješté hledat? Jasně jsem vám řekl,
že to, co viděl a vyprávěl, je vše a že víc nic neví. Naprosto neví - a je zbytečno dále o tom mluvit!«
»Musí přece věděti. Je to vzdělaný muž a byl povinen sám sobě zjev
pozorně a rozumně zkoumat, aby - pokud vůbec možno - rozeznal zdání
od skutečnosti, aby se nezmýlil a nešířil pak nesmysly, pověru a tlachy! Jak
vypadali ti trpaslíci?«
»Docela obyčejní trpaslíci - úplně takoví, jak si je každý běžně představuje -«
- - tedy na příklad takoví, jaké vídáme vedle velikých hřibů či muchomůrek u perníkových chaloupek nebo v zahrádkách před domky lidí, kteří
to chtějí mít hezké?«
»Třeba takoví -«
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»Jak byli vysocí?«
»Míru neudával, ale byli zcela malí, snad stopu vysocí, snad něco víc.«
»Všiml si, jak byli oblečeni?«
»To neřekl«
»Všiml si alespoň, měli-li na hlavách obvyklé trpasličí kornoutovité
čapky - červenou, modrou, zelenou?«
»0 tom nic neříkal. Snad byli prostovlasí nebo si tapek nepovšiml.«
»Škoda. Jsou dost nápadné. - Slyšel je mluvit? Jakou řečí mluvili?«
»Neslyšel, snad jen šeptali, nebo měli příliš tiché hlasy.«
»Promluvil na ně?«
»Nepromluvil. Byl tím nezvyklým zjevem překvapen a jistě i trochu
polekán.«
»To je ovšem chyba.«
»Však ale i každý jiný na jeho místě byl by se asi zachoval podobně
jako on. A jak byste se ostatné zachoval vy sám na jeho místě, pane Reslere?
Co vy byste byl dělal v jeho postavení ?«
»Není mně právě snadno se do toho vmýšleti. Nevím také, proč by si
takoví opravdoví trpaslíci vybrali právě můj stůl, aby se po něm procházeli,
a mne, aby si mne prohlíželi a vystavovali se mé pochybovačnosti a nevěře -«
»Ale kdyby se tak přece stalo?«
»...budiž. Pak bych se byl nejprve, podobně jako onen důstojník - ale
velmi důkladně - přesvědčoval, bdím-li či zda sním, abych sám u sebe
pokud možná vyloučil jakoukoliv pochybnost. A pak by mne bylo jistě
nejdříve napadlo, alespoň jednoho z těch trpaslíků si chytit - připravit se,
vyskočit naráz z lůžka, až by byl poblíž, a pevně, ale jemně se ho chopit,
abych mu neublížil. Pak si jej řádně prohlédnout a kdyby to šlo, si s ním
pohovořit, nebo se s ním alespoň nějak dorozumět.«
»Myslím, že byste se bál něco takového učinit! Vždyt´ to přece bylo
něco naprosto neobvyklého a záhadného. Nemohl byste věděti, nevládnou-li nějakou tajemnou, nadpřirozenou mocí.«
»Na to bych byl jistě nemyslil. Proč bych se měl domýšleti něčeho
nadpřirozeného. Vždyť trpaslíci skutečně jsou, kdesi v Jižní Americe na
toku Amazonky žijí ještě celé kmeny. Co by se mohlo stát? A pak jsme
v době války byli zvyklí takovým nebezpečím, že jsme vůči nim zlhostejněli, naše skutečnost byla tak hrozná, že tajemství a záhady pro nás nemohly skrývat větší nebezpečí. Spíše nás vábily.«
»On se o nic takového nepokusil; byl příliš překvapen a také se jisté
takového podivného zjevu i bál, proto se tvářil, že spí.«
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»Pak ovšem zůstal mnoho dlužen sobě i nám! - A jak to tehdy s těmi
trpaslíky vůbec skončilo ?«

»Trpaslíci se dosti dlouho po stole procházeli, pak se přiblížili ke kraji
a tiše zmizeli.«
»Jak zmizeli ? Ztratili se náhle, rozplynuli ?«

»Jako by byli seskočili na stolici a s ní pak dále na podlahu. Zmizeli
bez zvuku a nezůstalo po nich ani stopy.«
»To je tedy vše? Je toho trochu málo!«

»Snad, ale víc se už nedozvíme a já se vracím zase ke své původní
otázce. Nechme vše ostatní stranou, zůstaňme jen pri tom, co víme, a vy
mně na to přímo a určitě odpovězte. Viděl ten důstojník skutečně ty trpaslíky, nebo je neviděl?«
Bouře stále ještě trvala s nezmenšenou prudkostí. Ve světnici, osvětlované jen mihotavým svitem hromničky bylo tak černo, že jsme si neviděli
do tváří; hovořící hlasy zaléhaly jako do prázdna. Bouřlivý večer se nehodil
k práci, jeho nálada zvala k vyprávění. Proto jsem odpověděl:
»Dovolte mně, abych na vaši otázku odpověděl rovněž otázkou, kterou
vám však položím až po delším vyprávění. Zažil jsem sám podobnou příhodu, jen s tím rozdílem, že jsem při tom ani nepomyslil na nic nadpřirozeného. Budu vám ji vyprávěti naprosto pravdivě a podle skutečnosti přesně
tak, jak jsem ji tehdy žil a cítil. Snad nám to vrhne na důstojníkův příběh
světlo s druhé strany.«
Josef Florian mlčel. I počal jsem vyprávěti:
»Bylo mně asi 15 let, když se splnilo mé chlapecké přání, abych se
naučil jezditi na kole. Bylo to v kopcovité krajině, kde kus rovné cesty byl
vzácností, takže jsem své pokusy musil konati na úzkých stezkách s velkými
obtížemi. Překonal jsem je a našel jsem pak velkou radost v jízdách po
opuštěných cestách v lesnatých vrších. Když jsem se natolik zmohl, abych
si mohl opatřiti vlastní kolo, zvolil jsem si závodní, které se pro cestovní
jízdy valně nehodilo, bylo však nízké, lehké a velmi snadno ovladatelné
a záhy jsem s ním srostl tak, že jsem s ním dovedl prováděti i obtížné cviky
a při dalekých cestách jsem s něho nepotřeboval po celé hodiny sestoupiti.
Dovedl jsem se za jízdy i najísti a vykonávati i úkony ještě složitější. Sjezdil
jsem na něm celé střední i východní Čechy a když mne na venkově zastihla
mobilisace v roce 1914. vracel jsem se na něm do Prahy, abych nastoupil
vojenskou službu.
Z války jsem se vrátil s následky těžkého zranění, na kole jsem nemohl
jezditi a viselo po léta nečinně na kladce u stropu v předsíni. Až mne jedŘád X . 2.
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nou požádal bratranec, abych mu je půjčil. Věci, se kterými jsme se sžili,
nemáme půjčovati, ale byl to strojař a pečlivý člověk, proto jsem mu vyhověl.
O prázdninách byl jsem s rodinou u jeho rodičů na zotavené. Bylo to
nedaleko rodného města otcova, kde jsem prožil velký kus svého mládí
a zachtělo se mně navštíviti strýce, poctivého řemeslníka a domkáře, který
v naší chalupě sídlil. Nebylo tam dopravního spojení, vzal jsem si proto
své kolo.
Když jsem je po prvé zase, více než po deseti letech vyváděl, volal na
mne bratranec, že má nějakou závadu, ale naše pokolení zvyklo si setrvačností z válečných let dívat se na nebezpečí občanského života tak bohorovně, že jsem neuznal za vhodno se jeho upozorněním blíže zabývat. Jen
mně utkvělo v mysli, že to byla nějaká zmínka o volnoběžce či brzdě.
Jel jsem známým krajem stále po rovině nebo do vrchu k městečku,
které s prvního kopce nedaleké Českomoravské vysočiny vládlo široké
rovině. Brzy jsem kolo zase jistě ovládal a počal zkoušeti staré cviky, vše
bylo v pořádku, jen chvílemi řetěz nezabral a přeskakoval, ale nevěnoval
jsem tomu pozornosti.
Příbuzní v chudé, sešlé chalupě přijali mne prostě a srdečně, věděli
o mém zranění i o tom, že mně hrozila ztráta nohy a rádi viděli, že jsem
zase natolik pozdraven, abych mohl i jezdit. Strávil jsem u nich příjemný
půlden a když se počalo šeřiti, rozloučil jsem se, rázně nasedl a rozjel se
náměstím, které se mírně svažovalo.
Již v pohybu jsem slyšel varování tetino, abych nejezdil silnicí k pivovaru, že vím, co se tam stalo, abych jel novou silnicí kolem fary, to že je
pěkná a bezpečná cesta.
Věděl jsem, co se stalo na silnici k pivovaru. Zahýbala na dolním konci
náměstí v pravém úhlu, za ohybem byla srázná jako střecha a asi po dvou
stech metrech zahýbala před pivovarskými vraty náhlým obloukem zase
doleva. Tou cestou se asi před čtvrtstoletím vracel jakýsi hasič ze slavnosti. Byl napilý a na příkrém svahu najel na hromádku štěrku a zabil se.
Já jsem tam jel už častokrát a nikdy jsem se nezabil. To jen napilí
Co jsem o tom myslil, dojížděl jsem k rozcestí, kolo se po mírném
svahu volně rozběhlo do rychlé jízdy, večerní vítr příjemně chladil, kolo
zvučelo a svištělo po dobré cestě, měl jsem pěkný a spokojený pocit. Minul
jsem ovšem bez zájmu bezpečnou silnici k faře, novou, cizí a náklonem
těla jsem vzal bezvadně zatáčku doprava na starou, známou silnici, jejíž
stromořadí mně již v raném dětství ševelívalo tajemně nad hlavou. Právě
tak jako teď.
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Rozlet, s nímž jsem se vydal na příjemnou cestu, bylo lze na tomto
svahu ještě zvýšiti. Naklonil jsem se nad řídítka, kolo se poslušně rozběhlo
a letělo prudce jako Šíp, zrychlujíc stále a stále svůj běh. Když se mně
zdála rychlost již zbytečně velká, uznal jsem za rozumné přibrzditi, pomalu,
klidně a rozvážně, avšak když jsem to přesně podle předsevzetí počal prováděti, podivil jsem se. Brzda neposlechla a kolo dále a stále prudčeji
zrychlovalo svůj běh. Neztráceje vteřiny, opakoval jsem znovu, ještě pozorněji a opatrněji svůj pokus. Marně. To mne znepokojilo. Nebylo však
pokdy na úvahy, neboť jsem jasně cítil, že kolo překročilo rychlost obyčejnými prostředky ovladatelnou a že věc počala býti nebezpečná. A byl
jsem teprve ve čtvrtině srázu. Než jsem vůbec mohl pomyslit na pokus
zabrzdit nohou na obruči kola, bylo už pozdě. Každý sebemenší pohyb
krajně ohrožoval rovnováhu. Věděl jsem již, že je zle. Bylo po pohodě
příjemného večera.
Mihl se mně hlavou hasič - hromádky tu také byly. Cítil jsem, jak je
trapně opožděna rozvážná úvaha, že člověk může býti napilý silnými nápoji a že může býti dokonale opilý z povýšenosti a příliš silného pocitu
jistoty.
Kolo řítilo se zatím již po srázu nejvyšší rychlostí, kterou stroj vůbec
mohl snésti. Všechny součástky byly výkonem přetíženy tak, že jsem měl
dojem, že se v nejbližším okamžiku rozletí.
Odpor vzduchu cítil jsem na hrudníku již jako mocný tlak, rachot
kola a svist gumových obručí v písku splýval v táhlý, souvislý, hučivý,
nepříjemný zvuk a rychlost stále ještě rostla. To již nebyla jízda, to byl pád.
Ale jen chladnou krev. Soustředil jsem se zcela na to, abych kolo
udržel alespoň v přímém směru. Vyloučil jsem již napřed možnost, že bych
v takové rychlosti mohl odbočiti na poboční cestu uprostřed kopce nebo
projeti prudkou zatáčkou u pivovaru dole na konci svahu. Uvažoval jsem,
pro letmý okamžik šibeničně pobaven tou myšlenkou, kde asi ten let skončí,
zda na pivovarských vratech či na ohradní zdi. Obojí vycházelo tak asi
na rovno. Nebo už dříve, na silnici? Vyhýbal jsem se představě, jak to
skončí, nebyla příjemná a zdálo se mně neradno malovati čerta na zeď.
Kde ? Jak ? Cítil jsem se býti vydán úplně do rukou náhody.
Uvědomil jsem si s mučivou zřetelností, že je čas mysliti na poslední
věci. Zapudil jsem tuto myšlenku rozhodně, aby mne zbytečně nerozptylovala; kolo počalo se zatím již prudce třásti a skákati, každý hrbolek na
jízdní dráze způsobil prudký náraz, dráty řinčely, stroj rachotil. Po jednom
skoku octl jsem se v nebezpečné blízkosti hromádky štěrku. - Je to ta
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jako tenkrát? Ne! Říkali, že to bylo zcela nahoře - podařilo se mně ještě
stroj strhnout do přímého směru, tím však jsem již vyčerpal všechny možnosti. Vzápětí počalo se přední kolo smýkati se strany na stranu takovou
mocí, že ji ruce nemohly překonati, vyrývalo v prachu táhlou vlnovku,
strhovalo za sebou zadní kolo do těžkého kývavého pohybu, stroj počal
se kloniti s boku na bok stále víc, až se již téměř pokládal - a teď! už!
konec!
Stroj se téměř položil nalevo, šlapátko zadrhlo o zem a v tu vteřinu
svěřiv se úplně živočišnému postřehu, který se mně mihl hlavou, odrazil
jsem se zoufalou silou rukama od řídítek a nohama od šlapátek do vzpřímené polohy a vyletěl jsem jako Šíp vodorovně, nízko nad zemí ke středu
silnice.
Dopadl jsem napříč silnice na levou lopatku a pocítil jsem silný, tupě
bolestivý úder. Hlava nárazu ušla, zůstalo mně plné vědomí, a myslil jsem,
uspokojen, že je to skončeno. Ale co to ? Pohyb nebyl ještě skončen. Převracel jsem se těžkým, zprvu pomalým, pak prudkým pohybem na břicho;
tedy teď bude konec. Ale s prudkým pocitem odporu a nespokojenosti
jsem cítil, že se válím s kopce znovu na záda a znovu na břicho a teprve
pak zůstal jsem, konečně, bez pohnutí ležet. Mozek mně myslil, ale stěží,
byl jsem neschopen jakéhokoliv pohybu; ani se mně ho nechtělo. Bylo
ho dost.
Byl jsem obalen silničním prachem, na obličeji jsem cítil palčivou
bolest, jistě z odřenin. Na levou ruku, která se mně dostala pod obličej,
skanula pomalu těžká, horká krůpěj krve. Usínal jsem, skoro se mně to
líbilo. Neměl jsem zájmu o to, co bude dál.
Ale do tmění mysli zalehly mně vtom již hlasy, které jsem vnímal, jako
bych je slyšel zdí.
Ku podivu! Silnice zdála se úplně prázdná, ale v krátké chvíli jsem
vnímal, že mne obklopuje celý hlouček lidí. Jako v Praze! pomyslil jsem si
až trochu uštěpačně. Strýcové a tety. Stáli nade mnou a rozprávěli o mé
bezmoci, mdlobách, kdosi odvážný vyslovil úsudek ještě nepříznivější:
v duchu jsem se usmíval, jak je překvapím. Vyslechl jsem první podání
o své nehodě od očitých svědků. Bavilo mne, jak barvitě to líčili a jak se
rozcházeli. Vypadalo to příšerněji a zajímavěji, než se mně samotnému
zdálo. A už tu byl zase hasič ze staré zkazky.
Ale ze všeho nejvíce mne z upřímných srdcí litovali, až jsem nad tím
jihl a počal jsem si pod dojmem tolika projevů jímavé lidskosti umiňovati,
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že se budoucně dám na správnější cesty na kole, ba i na správnější životní
cestu vůbec.
Když věc řádně po všech stránkách rozebrali, rozhodli se přikročiti
k činu. Někteří mne chtěli zdvíhat. To narazilo u druhých na rozhodný
odpor, obavy, co má nešťastník, není-li vůbec mrtev, asi všechno zlomeno.
Po podrobné rozpravě dospěli k správně uváženému mínění, že zatím bude
radno obrátiti mne k bližšímu ohledání na záda a počali to hned prováděti.
Jakmile se mne dotkli, začal jsem se pudově vzpouzet. Neleželo se
mně právě měkce a pohodlně, ale nechtěl jsem takovému převracení. Pohyby byly sice nepatrné, matné a bez síly, ale tety a strýcové poznali, že ve
mně je ještě jiskérka života. Všeobecné uspokojení, všestranné dojetí, jehož
i já jsem se tiše účastnil. A pak mne počali pomalu, opatrně, s velkými
ohledy obraceti na záda. Poddal jsem se, cítě se v tak jemných, milosrdných
rukou a hýčkán takovým soucitem.
Neměl jsem se tak důvěřivě oddávati obecné přízni. Ta platila neznámému nešťastníku. Jedva mne však uložili, ještě méně pohodlně, do prachu
naznak, ozvalo se s určitým rozčarováním: »Že je to zas ten Rezrelů hoch?«
A vzápětí jsem poznal hlas přítele z mládí, který to na určito potvrzoval.
Tím se jim zdálo mnoho vysvětleno a počali k případu zaujímati střízlivější stanovisko.
Dva mne postavili na nohy; opřen a podporován udržel jsem se jakž
takž na nohou. Tázali se mne po zranění. Mohl jsem jim jen pokrčením
ramen a záporným znamením hlavy naznačiti, že asi nic. Vedli mne dále
dolů k pivovaru. Vyslali posly k lékaři a ke strýci na náměstí.
Cesta několika málo kroků ke vratům pivovaru byla mučivě namáhavá - také jsem už mohl spadnout o ten kousek níž. Ve vrátnici mne posadili na židli. Potlučen, s otupělými smysly, malátný, sotva jsem se udržel
v sedě a trpěl jsem pocitem, že jsem vydán obecné zvědavosti a politování.
Přinesli světlo. Objevili na mně početné oděrky na hlavě a na rukou.
Zvuk hlasů jsem vnímal jako z dálky, obličeje před sebou jsem viděl plynouti jako v mlze. Měl jsem jedinou touhu míti klid, býti sám a ulehnouti.
Lékař dlouho nepřicházel. Moji opatrovatelé počali se raditi o první
pomoci, ale nic si nevymyslili. Jen pan pivovarský podstarší připadl na
myšlenku, že v takovém případě je nejlepší číška slivovice, a probojoval ji
proti odporu menšiny. Požil jsem ji, požádal jsem o další a pocítil jsem
palčivě v celém nervstvu náhlé mocné vzpružení. Můj zájem o pokračování
v této léčbě narazil na odpor všech přítomných, kteří se proti hlasu pana
podstaršího usnesli, že vyčkají rozhodnutí lékařova.
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Ten konečně přišel. Vyšetřil mne, dospěl k výsledku, že mně úhrnem
nic není - lehký nervový otřes a něco bezvýznamných oděrek. Zasypal je
žlutou moučkou, zamazal mne důkladně páchnoucí mastí, obalil mně hlavu
důstojně velkým bílým obvazem a uznal mne za schopna dopravy.
Zatím se přihnal, uspěchán, strýc z náměstí s dýmkou v ústech, vrazil
do dveří, bystře se rozhlédl nalevo, napravo, zde mne postřehl, vyndal
dýmku z úst, otřel rty, zakýval povážlivě hlavou, vysvětlil stručně shromáždění, že jsem neposlechl moudré rady, vstrčil dýmku do úst a už se
hnal zase ven pro povoz, aby mne dopravil k rodině.
Uvítal jsem, když povoz přihrčel, aby mne vyprostil z osidel veřejného
zájmu, překonal jsem odpor před únavnou cestou, poděkoval jsem všem
ochotným pomocníkům a nastoupil jsem již poněkud samostatněji do vozu.
Po boku sedl si strýc. Byla již chladná noc, klidná a tichá, pozoroval jsem,
jak ubíhají pomalu nazad černé koruny stromů dlouhého stromořadí podél
cesty. Mlčel jsem a přemýšlel. Strýc občas vyndal dýmku, otřel rty, něco
řekl, mnoho toho nebylo, ale bylo to vždy jadrné a k věci.
Již téměř u cíle potkali jsme se s povozem, jímž si pro mne jela manželka se svým otcem, k nimž se již zatím donesla zpráva o mé nehodě. Projevoval jsem s námahou co největší životnost, abych je upokojil. A vbrzku
jsem ulehl na lože s vědomím, že za několik dnů budu míti vše za sebou.
Uběhly rychle, zkrátilo mně je pozorování živé hry očí novorozené dcerky
a jejích prvních životních projevů.
Musil jsem však záhy zpět do Prahy, do práce. Vracel jsem se ještě
slab, s nejistotou v rovnováze a s obličejem zbrázděným jizvami. Ještě téhož
dne navštívil mne přítel lékař, který chtěl napadnouti stížností k nejvyššímu správnímu soudu rozhodnutí o obsazení místa vedoucího lékaře ve
veřejné nemocnici. Stížnost neměla vůbec naděje na úspěch, avšak lékař
trval na svém. Někdo z jeho přátel se z vlastního popudu na věc dotazoval
presidenta nejvyššího správního soudu, který sice vyslovil stejný názor,
avšak doporučil přesto pokusiti se znovu o zásadní řešení této otázky, svolil
k tomu, aby jej právní zástupce lékařův navštívil a slíbil s ním o věci pojednati. Přítel lékař si přál, abych návštěvu vykonal hned příštího dne.
Všiml si ovšem mých poranění, dotazoval se na jejich původ a zejména
ho zajímalo, nepozoroval-li jsem na silnici koňský trus. Když jsem řekl, že
silnicí projíždějí hojně koňské povozy, nakázal mně důtklivě, abych ho
odpoledne navštívil v nemocnici, protože je nezbytno, abych dostal injekci
proti tetanu. Jednou jsem takovou injekci již dostal, nebyla zvlášť nepříjemná, ale nejsem příznivcem injekcí a snažil jsem se odporovat. Přítel
kladl však na věc velký důraz a zlomil můj odpor vylíčením několika vý-
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razných případů tetanu s tak barvitým vylíčením smrtelného šklebu, že
jsem rychle dospěl k přesvědčení, že by mně takový úsměv neslušel a podrobil jsem se odpoledne v nemocnici zákroku. Při tom jsme smluvili na ráno
na osm hodin schůzku v kavárně, abychom spolu zajeli k soudu.
Večeřel jsem toho dne v hostinci na Příkopě s jiným svým přítelem.
Dlouho jsme se neviděli a měli jsme si co vyprávět. Počal jsem však nezvykle brzy pociťovat únavu, kterou doprovázela nevysvětlitelná slabost,
citové vypětí a rozechvění.
Pohlédl jsem na hodinky v zápěstí a povšiml jsem si, že mám u řemínku zduřeninu od komářího bodnutí. Velmi jsme se tomu podivili; i kdybychom seděli v zahradě, bylo by to ku podivu, ale zde? V místnosti
u ulice? Náhody jsou však rozličné.
Moje slabost se rychle vystupňovala v silnou nevolnost, projevila se
náhlá nechuť k jídlu. Vysunul jsem rukáv a zpozoroval o něco výše další
komáří bodnutí. A upravuje si vázanku, dotkl jsem se třetího na prsou.
To bylo již povážlivé; komáří theorie se rozplývala.
Uspíšili jsme rozchod. Ve voze pouliční dráhy se můj stav rychle zhoršoval. S obtíží jsem došel domů a ihned jsem ulehl. Svlékaje se viděl jsem,
že domnělých komářích bodnutí je na různých částech těla asi sedm či osm.
Marně jsem se pokoušel usnouti. Z únavné snahy o spánek upadl jsem
do jakéhosi polobdění, polosnění, za něhož jsem však s ostrou jasností
myslil i vnímal a uvědomoval si svůj stav. Počala se mne zmocňovati horečka. Chvílemi jsem pozoroval prudký postup nemoci. Zduřeniny objevily
se po celém těle, na rukou, na prsou, na břiše i na nohou, nakonec i na
čele. Již jich nebylo lze spočítati. Byla to nemoc podle všeho vážná, marně
jsem však tápal po její příčině.
Pomoci jsem se nemohl dovolati, musil jsem spoléhati jen sám na sebe,
bylo třeba přetrvati nějak do rána, kdy se už přítel lékař o mne postará.
Se stoupající teplotou přišel palčivý pocit žízně. Měl jsem hrdlo bolestně vyprahlé a potřeba je svlažiti stala se brzy tak trýznivou, že jsem se
rozhodl pres všechnu slabost odvážiti se cesty předsíní do kuchyně.
Nejistě a jako ve snu dotápal jsem se potmě k příborníku, po hmatu
našel jsem sklenku, přistoupil k vodovodu a otočil kohoutkem. Voda zazvučela ve sklence, ovál mne příjemný chlad - počal jsem se probírati, leže krajně nepohodlně na tvrdé ploše s hlavou
zvrácenou nazad. Zvuk prudce tryskající vody připamatoval mně, kde jsem.
První moje myšlenka byla, že jsem asi ležel déle v bezvědomí a že by mohla
voda přetéci na podlahu. Někde však tu jsou nablízku střepy z rozbité
sklenky. Hmatal jsem rukou kolem sebe a našel jsem ji neporušenou. Po-
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stavil jsem ji na stůl, podél něhož jsem ležel. Neměl jsem dosti sil, abych
povstal, avšak nemeškaje, počal jsem se obraceti na zemi plazivým pohybem, abych dospěl čelem k vodovodu. Tam jsem se zachytil výlevky, povztyčil se a rychle jsem otočil kohoutkem zpět. Tím byly mé síly vyčerpány
a položil jsem se opět pokorně na zem.
Co dál? Bylo tu nepohodlno a dusno. Na lůžko bylo daleko. Zlákal
mne chlad kamenné podlahy v předsíni. Počal jsem se tam pomalu plaziti,
abych se zcela nevyčerpal a neupadl snad zase do bezvědomí. Bylo to takřka na dosah ruky, ale stálo mne to mnoho námahy a zůstal jsem tam zase
bezmocně ležeti. Dlouho. Když konečně nevůle z tak bědného stavu převážila vědomí slabosti, pokoušel jsem se pokračovati ve své cestě. Maličko
jsem popolezl a zase byl konec. Zmocňoval se mne hněv a roztrpčení, ale
byly mně málo platné, uznal jsem, že musím být opatrný. Takhle by mně
však cesta zpět na lůžko trvala dlouhé hodiny. Rozhodl jsem se nemysliti
na své pokořující postavení, snésti nepohodlí a nepříjemnost jeho co nejdéle, abych si odpočal, načerpal sil a pak jich využiti, abych rychle došel
těch 10 až 12 kroků k lůžku. Provedl jsem to, ač to byl nesnadný úkol.
Potácel jsem se nejistě mezi nebezpečnými hranami nábytku, ale došel jsem.
Poslední kroky podobaly se pádu. Bezvládně jsem se zhroutil na lůžko.
Trvalo mně čtvrt hodiny, než jsem se opatrným obracením a posunováním
dostal do polohy naznak. Dlaněmi jsem se dotýkal zuboženého těla, plného
osutin. Co se to jen děje?
Ležel jsem bez rady a bez pomoci dál a zakrátko jsem upadl opět do
horečného stavu polovědomí, za něhož jsem úplně jasně myslil, uvědomoval jsem si podrobnosti své cesty pro vodu a zpět, že jsem po celou tu
dobu, kromě chvíle bezvědomí, ani na vteřinu neztratil rozvahu a soudnost. Uvažoval jsem, neměl-li bych se přece jen pokusit, abych se dovolal
pomoci u někoho ze sousedů; byli však jistě většinou na venkově a pak
jsem se nemohl vydati nebezpečí, že omdlím na schodišti. Raději jsem se
u té myšlenky dlouho nezdržoval.
Ležel jsem bez spánku hodiny se žhavým přáním, alespoň na chvíli
usnouti, abych získal sil; vždyť musím být ráno brzy na nohou. Zavíral
jsem občas oči, svíral jsem pevně víčka, počítal jsem do tisíce, ale spánek
nepřicházel. Počalo pomalu šírati.
Vzdal jsem se již myšlenky na spánek, jen jsem tise bez hnutí ležel.
Náhle jsem pocítil, že se někde nablízku v pokoji hnulo něco živého.
Rychle jsem otevřel oči. Div divoucí
- kde se vzali, tu se vzali, od kovové pelestě lůžka kráčeli ke mně po
pokrývce, neobratně překročujíce její měkké záhyby, dva trpaslíci a pozírali mně cestou přímo do očí. Věděli tedy o mně a šli ke mně.
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Tvářili se přívětivě, v očích jim hrálo úsměvem a také mne tato neočekávaná návštěva rozveselila. Vítal jsem společnost pro zbytek únavné
noci, ale zůstal jsem s úsměvem tiše ležet, očekávaje napjatě, co se bude
dít dál.
Trpaslíci se po několika krocích zastavili, o něčem se mezi sebou potichu poradili, pak pokročili opět blíž ke mně a zastavili se znovu až skoro
na dosah mých rukou, takže jsem si je mohl důkladně prohlédnouti. Byli
to docela obyčejní trpaslíci, úplně takoví, jak si je každý běžně představuje.
Byli vysocí asi na tri pěstě, oba mužíci, starých, svraskalých, bradatých obličejů, jeden s červenou, druhý se zelenou kornoutovitou čapkou. Červený
měl jasně modré oči a bílý plnovous se Širokou bradou, zelený byl mladší,
tmavooký s vousy prošedivělými. Byli oblečeni v kazajky šerých barev,
přepásané širokým řemenem s přezkou, v krátké, úzké kalhoty, na nohou
měli hrubé střevíce. Byli živí, vážní, oči měli bystré, chytré.
Znovu se tiše radili. Zelený jako by červenému něco navrhoval, červený
to rozvážným pokývnutím schválil. Pak pokročil zelený ještě blíže, ukázal
na mne důrazně prstem a bez jakéhokoliv úvodu řekl „Sedmdesát osm
na druhou!"
Tak! Očekával jsem od nich něco veselého a směšného a také tato
otázka připadala mně tak směšná, že jsem se rychle přenesl přes prvý
dojem, jaká je to opovážlivost, že se mne takoví mužíci takto dotazují
a zkoušejí mne z počítání. Řekl jsem si, že jim dodává odvahy moje nemoc,
slabost a vědomí, že jim nemohu být nebezpečný. Ale v té chvíli jsem byl
rád, že je někdo u mne, že nejsem tak sám a že mám trochu rozptýlení.
Pustil jsem se proto s nimi do jejich veselé hry z pocitu společenské družnosti a v duchu jsem se smál - což zmocňování, to ještě jakž takž půjde,
hůře bude, přijdou-li také s odmocňováním, v tom jsem míval slabiny.
Počítal jsem úkol z hlavy. Moje myšlení bylo zostřené a když jsem
počítal, jevily se mně číslice před zraky jakoby napsané; to mně počet
velmi usnadňovalo. Mužíci na mne napjatě s dychtivým očekáváním zírali.
Brzy jsem jim řekl výsledek.
Pohleděli na sebe, pokývli souhlasně hlavami, pak zase obrátili oči na
mne, zelený trpaslík znovu na mne ukázal a řekl trojmístné číslo. To bylo
již těžší, zmohl jsem i to, ale byl jsem počítáním z hlavy již nesmírně unaven
a nechtělo se mně v té hře již pokračovati.
Když jsem řekl výsledek, trpaslíci uspokojeně pokývali hlavami, zelený
ustoupil ke svému druhu a počali se spolu tiše raditi. Byli asi v něčem
různého mínění, neboť chvilku jako by se přeli a domlouvali. Tušil jsem,
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že na mně budou požadovati zmocňování na třetí nebo odmocňování. Již
jsem si toho nepřál - jak pro velkou únavu, tak i proto, že jsem si v těchto
počtech nebyl zvlášť jist a nechtěl jsem, aby to trpaslíci poznali a utvořili
si o velkých lidech nepříznivé mínění.
Zdálo se, že červený trpaslík má porozumění pro mou únavu a že se
u druha za mne dost dobromyslně přimlouvá, za to však zelený byl až
zlobně tvrdý, stál neústupně na svém, až mu červený, pokrčiv rameny,
ustoupil. Ukončili svou poradu, obrátili oči zase na mne, zelený opět pokročil a uložil mně nějaké číslo odmocňovati.
Já jsem stále ještě zpola žertem počal svým hostům mírně odporovat,
vysvětloval jsem jim oběma zdvořile, že jsem nemocen a sláb, snažil jsem
se je přesvědčiti, že mně takové těžké počítání příliš namáhá, žádal jsem
je, aby už na mne řešení dalších úkolů nežádali, a navrhoval jsem, že bychom si mohli jen tak trochu přátelsky porozprávět.
Narazil jsem u zeleného na příkrý odpor, nechtěl o ničem ani slyšet,
jen neústupně, tvrdě a přísně naléhal, abych hned začal počítat. A ku podivu i červený, sice dobrácky a domlouvavě, ale velmi vážně trval na tom,
že musím počítat a odpovědět. Při tom žádný z nich nepronesl ani slova,
naznačovali mně svou vůli jen očima a živými posuňky.
Trpce jsem litoval, že jsem se s nimi do té hry pustil, zadal si, podvolil
se; není divu, když si nyní osobují právo a moc pokračovati ve svém nesmyslném a krutém počínání. Ve své slabosti jsem podlehl jejich pevné
vůli a počal jsem počítat. Šlo to ztěžka. Každá číslice, kterou jsem viděl
před svým zrakem, se mně přímo palčivě vrývala do horečného mozku.
K výsledku jsem dospěl úplně vyčerpán, těžce dýchaje a odhodlán tuto
jejich zábavu ukončiti.
Jak jsem předpokládal, zelený trpaslík neměl na tom ještě dosti, stupňoval dále své požadavky a za tichého souhlasu svého druha požadoval,
abych vypočetl odmocninu na třetí z nějaké další číslice.
Taková bezohlednost! Domýšlel jsem se, že mne chtějí docela záměrně
mučit, rozhněval jsem se, mávl jsem prudce odmítavě rukou a beze slova
jsem zavřel oči, abych jim dal najevo, že s nimi končím. Přivíraje oči, zahlédl jsem ještě na rtech zeleného trpaslíka zlomyslný a krutě výsměšný
úšklebek.
Ležel jsem chvíli nehybně se zavřenýma očima. Pak jsem počal jedním
okem, tím, které jsem měl ve stínu, opatrně mžourati, jsou-li tam ještě. Na
přikrývce nebyli. Otevřel jsem oči a snažil jsem se někde v nohách lůžka
zahlédnouti alespoň cípy jejich čapek. Ani těch jsem nespatřil, ale sám
jsem ještě nebyl. Bylo tam se mnou stále ještě něco živého.
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Zavřel jsem zase oči a když jsem je po dlouhé době otevřel, byl jsem
již sám. Moje návštěva odešla stejně tajemně, jak přišla.
Škoda, že jsme ukončili v nesouladu, byl bych se s nimi rád rozešel
v přátelské shodě.
Přemýšlel jsem o podivném zjevu, probíral jsem v mysli všechny podrobnosti jejich návštěvy. Vzpomínal jsem si na každý posunek trpaslíků,
na zlé pohledy, které na mne zpod čela vrhal zelený, na dobrácké pokyvování červeného, na každé slovo našeho rozhovoru, na jejich chování,
úplně takové, jako u velkých lidí. Při tom jsem si uvědomil, že červený
trpaslík vůbec nepromluvil, zelený pak řekl vlastně jen několik číslic
měkkou, až trochu mazlivou češtinou. Uvažoval jsem též, jaký asi smysl
mělo jejich počínání. Nechápal jsem jej, jen jsem se dohadoval, že se asi
chtěli přesvědčiti, mají-li i velcí lidé takové znalosti jako oni. Celý příběh
byl tak živý, že jsem vůbec nezapochyboval o tom, že jsem jej skutečně
prožil.
Zatím již svítalo, čas se mně vlekl bez konce. Po sedmé hodině jsem
počal mysliti na svou schůzku. Bylo to poloviční Šílenství, že jsem při své
slabosti vůbec pomýšlel na to, abych se vydal z domu, nebyl jsem si jist,
postačí-li mně síly, abych se na schůzku vůbec dostal. Ale potřeboval jsem
tak nutně lékaře a ten tam na mne čekal. A už byl čas.
Pokoušel jsem se vzchopiti. Dalo mně nesmírnou námahu, než jsem se
vůbec zdvihl na lokty a posadil. Hlava mně poklesávala a několikrát jsem
klesl bezvládně zpět na lůžko. Už jsem se vzdával, bylo skoro pozdě. Přece
však jsem sebral síly a vstal. Vodní hladina v naplněné vaně budila ve mně
hrůzu. Což kdybych zase pozbyl vědomí? Vyčerpán došel jsem zpět a
klesl na lůžko. Desetkrát jsem vstal, oblékl vždy kus oděvu a zase se položil. Po každém pohybu jsem musil odpočívati. Konečně jsem byl oblečen.
Potáceje se slabostí dovlekl jsem se k pouliční dráze a krátce před devátou
do kavárny.
Přítel lékař již dlouho čekal. Vypověděl jsem mu své osudy od včerejší
návštěvy v nemocnici. Vážně mne vyslechl a první jeho dotaz byl, dostal-li
jsem již někdy dříve injekci proti tetanu. Přisvědčil jsem - před šesti lety
po zranění na Slovensku. Povážlivě se na mne podíval, vytkl mně přísně,
že jsem mu to neřekl. Nikterak nemínil, že by se snad měl tázat lékař, než
něco nařídí, a vyřkl svůj nález: „Serová nemoc, žádná hračka, může mít
i smrtelný konec. Ležet, nejíst, jen pít smetanu!" Vyprávěl jsem mu pro
obveselení i trpasličí případ. Usmál se mu vlídně a shovívavě.
Neměl jsem v kavárně stání. K jídlu jsem měl odpor. Hroutil jsem se

27

na pohovce slabostí, hledal jsem oporu pro ramena a hlavu. Přál jsem si
jen, abych mohl co nejdříve zase ulehnout.
Snesl jsem však ještě s nesnázemi útrapu daleké cesty do bývalé kadetky, s vypětím všech sil jsem vyřídil krátkou poradu s presidentem nejvyŠšího správního soudu. Cesta zpět, k odpočinku a úlevě byla již snazší. Několik dní jsem ležel a živil se smetanou, kterou mně přítel lékař donášel.
Nemoc záhy zmizela a mně z ní zbyla jen vzpomínka na podivnou
noční návštěvu.«
Když jsem končil své vyprávění, bouře pomalu doznívala a zvenčí
bylo slyšet již jen pravidelný pleskot vytrvalého deště. Za naší večerní
besedy se hodně připozdilo.
»A co vy myslíte, pane Floriane, o této mé zkušenosti s trpaslíky?
Věříte, že tam u mne na lůžku skutečně byli? Nebo se mně to jen zdálo
a byl to jen klam smyslů, horečný přelud a mámení?«
Josef Florian neodpověděl.
-Nadpřirození, snoví, skuteční či horečnatí. Byli - nebyli?Do ticha, rušeného teskným šelestem deště, se po chvíli P. Vrána
v druhém rohu stolu úsečně, řezavě zasmál a jako ozvěnou zazněl z černé
tmy přístěnku ženský smích. Sestra Antonie. Nevěděli jsme, že máme také
posluchačku.
Josef Florian po delším odmlčení tiše povstal, přikročil ke sloupům
přístěnku, navyklým pohybem vsunul hůl do podpaží, uhladil si vousy,
sepjal ruce a s pokorně pochýlenou hlavou počal se potichu modliti svou
večerní modlitbu.
Pak tichým hlasem pozdravil na dobrou noc, odešel do své pracovny
a P. Vrána vydal se se mnou deštivou nocí do dolní chalupy.
Poznámka k

trpaslíkům.

Příběh učitele Schmitta Josefa Floriana velmi zaujal, velmi často se
k nemu vracel a vyprávěl jej svým hostům s různými obměnami, jak se
pravé podle směru rozmluvy hodilo.
Původní vyprávění Schmittovo znělo tak, ze spal ve světnici s více
vojáky, byl probuzen silnou ranou do zad, tak vyrušen a vylekán spatřil
na stole trpaslíky, dědka a babku, kteří si tam chodili, chvílemi proti sobě
poskakovali a natřásali se, jako by tancovali, hlasité se chechtali, i jemu
se vysmívali; byl tím poděšen a chtěl probudit ostatní spáče, bušil jim do
zad pěstí, ale žádného nemohl probuditi, leželi jako mrtví až do rána a
teprve pak přišli k sobě. Vyprávěl jim o tom, avšak nevěřili mu a smáli
se mu.
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Příští noci však byl probuzen ranou do zad jeden z nich, viděl tytéž
trpaslíky a zase nemohl své druhy probudit.
Pri vyprávění za mé návštěvy ve Staré Říši Josef Florian vylíčení poněkud zkrátil a obměnil, jak se to hodilo pro rozpravu, kterou tím mínil
zahájiti.

Vladimír Šindler
JAK J S E M SE DOSTAL
DO STARÉ Ř Í Š E
Ano, fízením božím jsem se dostal do Staré Říše. Vím, že žádnou
Šťastnou náhodou; Bůh mi tím projevil obzvláštní milost, poněvadž můj
život dostává od té doby jiný směr. Jak se to stalo ?
Roku 1916 jsem jezdil malovat Starý Vyškov, který na jaře 1917 lehl
popelem při ohromném požáru. Tam mne jednou uviděl Fr. Obzina, který
v té době mnoho tiskl pro Starou Říši. Pozval mne k sobě do tiskárny.
Odběhl do sazárny a ukázal na stůl plný knih, abych se zatím zabavil. Byly
to všechno knihy staroříšské a hned mne upoutaly svou zevnější, jinou,
úplně odlišnou krásou, než byly v té době tisknuty knihy jiné. To bylo mé
první poznání Staré Říše. Hned po návratu domů jsem si napsal panu
Florianovi o »Voditele vlčic« od Rachilde na lístku, který jsem ozdobil
»Větřákem«, řezbou v linoleu primitivně vyřezanou. A došla ne jedna,
ale celý balík knih, jejichž obsah při listování mne úplně uvedl do horečky.
Poznal jsem, že i obsah knih je zcela jiný, než na jaký jsem byl zvyklý, nové
netušené obzory a výhledy se mi otvíraly a já tím byl úplně zmaten. Ale
ještě více jsem byl zmaten dopisem, který byl přiložen. Psal tam pan Florian, že se mu »Větrník« líbí a že by otiskl nějaké podobné práce. Já sice
maloval v té době a hodně vytrvale, ale mé okolí se na to dívalo s určitou
dávkou opovržení - vždyť jsem neměl žádných škol uměleckých a tím také
žádného práva na »opravdovské« umění. A tady člověk jistě velmi vážný
mne zve k spolupráci! Neradoval jsem se příliš, domníval jsem se, že už
v příštím dopise se mne zeptá, jaké umělecké školy mám. Ale nestalo se
tak a tiskl jsem v »Nova et Vetera« »Větrník« i jiné věci později.
Pan Florian mne měl rád, poněvadž jsem měl rád obrázky a dovedl jsem
je, jak žertem kdysi prohodil, dobře brát do rukou a dobře ukazovat. Dostával totiž v té době krásné dřevoryty, lepty, litografie, kresby z Německa
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(Seewald, Lange, Eberz a jiné) a pak jsme je celé hodiny prohlíželi a vychutnávali. Naučil mne dívat se na moderní umění. Mnohdy mi vadila
materie, z níž byl obraz zhotoven. Naučil mne přistupovat k obrazu bez
předsudku s tou naivností, jako se dívá na obraz dítě, nezatížené kulturou
a tím vším, čím je potom ve škole vychováváno. (Sám jsem se o tom přesvědčil - maloval jsem nějakou dobu kubisticky a v té době jsem maloval
vchod do vesnice - chalupy, stromy, na kopci kostel. Lidé chodili kolem
a žádný nepoznával, co to vlastně maluji. Přiběhlo děvčátko devítileté a
zůstalo u mne až do konce a při tom mi přesně vyprávělo, co právě maluji.) Potom jsem už neviděl, jak je obraz udělán, ale viděl jen náplň
obrazu.
Ještě než jsem přišel do Staré Říše, dostal jsem darem album reprodukcí Rouaultových. (Do dneška by mohlo být vzorem, jak mají být podobná díla hotovena.) Nevěděl jsem si tehdy s obrázky rady. Říkal jsem
si: »To má být sv. Josef s děťátkem?« Všechen cit náboženský se ve mně
proti tomu bouřil. Ale pak: Seděli jsme s p. Florianem v jeho pokoji. Byl
podvečer a sluníčko malým okénkem dopadalo do světnice. Ozářilo Rouaultův obrázek sv. Josefa, který byl připíchnut na truhlíku knihovny. Pan Florian svým tichým, melodickým hlasem mi začal o obrázku vykládat. Byla
to hymna, báseň v próze. Nedovedl bych opakovat dnes ani jediné věty,
jen vím, že to bylo nesmírně, nesmírně krásné. A rázem jsem tehdy vnikl
do moderního malířství bez dlouhých a učených rozborů.
Mnohdy vychutnával obraz prostřednictvím svého mládí. Tím také lze
vysvětliti i určité rozpory, které nám byly záhadné - líbily se mu třeba secesní lepty Schwetzovy. Neviděl a nechtěl viděti směrů, škol, starého a moderního umění, ale vždy jen Dobré Dílo.
V těch válečných letech jsem rád maloval staré chalupy, uličky, dvorky - vzpomínky těch starých pokojných dob, kdy se žilo často v nedostatku
i bídě, ale duchovněji. Proto velmi vychutnával ty obrázky a bylo nesmírně
krásné, když hovoříval o starých dobách, a právě prostřednictvím obrázků
vzpomínal svého mládí. Když jsem jej požádal o několik slov k barevné
reprodukci mého obrázku, píše mi 26. září 1923: »Co to, prosím Vás, ode
mne chcete?... Nějakou kritiku? V tom jsem se nejméně cvičil. Od toho
jsou výstavní slimáci, aby lezli po obrazech. Mně samému se obrázek líbí,
protože jsem pamětníkem svého mládí; ale „kritika" sotva Vám jej do
„umění" připustí, neboť jest malován barvami prudkými, nelomenými,
neztlumenými, tóny málo „teplými" (že jste maloval ve vedru, na to Vám
málo dá). Když já se dívám, zapomínám obrázku a sním o dávných zlatých takových chvilkách dopoledních „o prázdninách". O prázdninách!
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Zrzavý:

KKESBA

To je důležité!...« A jindy: »...Za tu chalupu se zelenými okenními rámy
(trojbarevný dřevoryt) upřímně děkuji i za dobré slovo průvodní. Tam
my „mladší" jsme doma. Svět příliš rychle stárne, lidé se scvrkají již ve
dvacátém roku, zapalují si takové staré chalupy, v nichž předci jejich pokojně a s požehnáním bydleli, a v nových na konec se věší v některém
koutě...«
Naučil mne, že se nesmí s koupí odkládat, když se nám něco líbí. »To
musíte mocně vztáhnout ruku!« Dostával ilustrované katalogy aukční
z Německa, zvláště umění moderního. Jednou se mu tam líbil »Kristus na
hoře 01ivetské«, olej, nevím už kterého expresionisty německého. Mně se
obraz nelíbil, připadal mi ten Kristus příliš přízemní. Ale p. Florianovi
se líbil tolik, že si ho hned objednal. A když jsem projevil pochybnost, zda
to zaplatí, když se tentýž den přiznal, že nemají v domě 20 K : »Nestarejte
se, s pomocí Boží to zaplatím!« Vůbec tu pomoc Boží akcentoval při každé
příležitosti, proto i v tiráži knih stojí vždy »S pomocí Boží vydává...«
Vydal řadu krásných alb a byl by vydával více, ale - zájmu bylo tak
strašlivě málo. 26. února 1918 mi píše o vydávání alb původní grafiky
i krásných reprodukcí mezi jiným: »Tisklo by se jen asi 100 kusů, nebo
„dle potřeby" (vlastně „nepotřeby", neboť kdo u nás - kromě několika takových věcí potřebuje?) ještě méně. Jisté odběratele máme zatím tři:
p. Reynek, p. Šindler a p. Florian, kterýžto poslední by subskriboval asi
9 exemplářů pro děti. Ostatních 90 snad bychom našli. Hledali bychom
totiž tak, jak hledávají vášnivci společníky k pitkám, do karbanu a pod.,
když si chce totiž někdo ve společnosti popít -«
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Nikdy a nikde jsem necítil tak důkladně pravdivost prísloví »Host do
domu, Bůh do domu« jako u Florianů. Pan Florian říkával: »Líbí-li se
vám u nás, zůstaňte, jak chcete dlouho. Co máme, to vám dáme.« Celé
ovzduší bylo tu naplněno takovým Božím pokojem, jaký jsem nikdy a nikde
už neprožil, takovým klidem, takovou jistotou, že na vás nikdo nemůže,
že jste jen a jen v rukou Božích. Tam nebylo žádných problémů, všechno
se jevilo tak jasně, jako na hladině čisté klidné studánky. Dodnes vidím ve
vzpomínkách pana Floriana, jak jsem ho poznal při první návštěvě
v r. 1917; vidím jeho výraznou tvář s plnovousem a krásnýma očima a slyším jeho melodický hlas, který tak pádnými slovy dovedl přesvědčit, že
přicházeli k němu do Staré Říše Šavlové a odcházeli Pavlové. I já patřím
k těm mnohým, kterým byl »ukazatelem správných cest«.

Ferdinand Pujman
S N U B N Ý M O T I V SMETANOVY
TVORBY
Čirá hudba zpodobuje zvukem způsob, jakým poznání se děje.
V čirém tanci (přeskupením těla lidského) se projevuje míra, v jaké
poznáváme, v jaké ovládáme tíhu těl a ducha; a to hnutím, vytříbeným
odborně až k závratnosti zcela výjimečné.
Programová hudba podává však podobiznu jednotlivých (nebo pospolitých, nebo zeměpisných) osob, vlastností a nálad - právě jako tance
charakteristické, rázovité, které (využívajíce obratnosti vyvršené nad obyčej), ztělesňují osoby a vlastnosti tak určitě, že jejich hnutí svědčí o národním příslušenství, o národní svébytnosti, spolehlivě; jako jazyk mateřský.
Rodná mluva ozývá se za pohybu mluvidel. Ten spravuje se řády přísnými, byť uvědomí si je málokdo; ten řád je tanec - v širším slova smyslu.
Než i nebývalé hmaty prstové a ruční, třeba křižování paží, dále nožní
pohyby, jež střídají a ovládají pianový pedál, patří k tanci pojatému ve
významu nejrozlehlejším a ku posunkovému umění, tak obohacenému
Lisztovým i Smetanovým zásahem.
*

V mládí, ve dvaceti čtyřech letech, složil zakladatel české hudby sedm
skladeb charakteristických, rázovitých (z nichž pak první vynechal), a věnoval je Lisztovi:
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v dar závažný a závazný. V dar, který v jádře, zkratce, v opovědi,
obsahuje celé příští Smetanovo dílo; celý plán a záměr obrodičsky národní;
a celý pořad, program zakladatelský.
Toho důkazem buď stručný rozbor útvarový:

Smetanovým dílem províjí se totiž od prvopočátku jeden prvek, jeden
zvučný útvar - příznak: motiv snubný, motiv účinné a družné lásky.
Rozložený trojzvuk tvrdé stupnice, tón osmý, pátý, třetí; nebo osmý,
pátý, třetí, pátý tón. Tento prvek někdy patří k řádu jenom hudebnímu,
častěji však z verše vychází a řádem slovesným se objasňuje.
Vyskýtá se s obměnami; obohacen o průchodné tóny; (př. 2 ) ; jindy
vyvršuje (jako závětíčko) články předešlé; a po způsobu variací zjinačuje
se a střídá znění, aniž zapře příbuzenství se základním úryvkem, jak svědčí
některé (a množitelné) ukázky. Ozve-li se ve stupnici měkké, naděje v něj
kladené se chmuří; ozývá se ve převratu: (př. 3 ) ; jakoby záporná předpona, jakoby záporné slovíčko ne.
Snubný motiv hlaholí již ze třetího svatebního (svatebního!) výjevu
z r. 1849. (příklad 5) :

Z písně nadepsané »Jaro lásky«, a to k veršům: »s tónem jak by splýval
tón, anděl andělům když zpívá« z r. 1853.
Z Braniborů: »Byl to krásný sen mé první lásky...« ze dvojzpěvu milostného, Junošova s Luděší.
Ozve se v Prodané nevěstě: » Věrni sobě« - »Já bych se vám líbila?«
Ve Dvou vdovách oslavuje »máj, čas lásky, který zavítal; on zhudebňuje žadonění o hubičku »Co to, holka, co to«; ale v převratu svém,
Řád X .

3

.

33

ve stupnici měkké teskní bez naděje po rusalčí lani, po Anežce; (př. 4).
V Hubičce on hlásí zásnuby a svatbu, úvodními souzvuky, i závěrnými;
všichni poslíčkové lásky Lukášovy, Martínka a Barče; Matouš; sama Vendulka svým »On!«, svým výlevem »(Já jeho být) Ó, tedy přec!« jej vyzpěvují. Do tohoto příbuzenství náleží též první kolébavka.
V Tajemství on doprovází prosbu »Požehnejte nám, požehnejte jim«;
a zahajuje v převratu svém úvod Blaženčiny písně o Vítkově rohu; obohacen průchodnými tóny zavírá ji s veršem: »Proč tě tak ráda mám.«
On, v »České písni« ozývá se opět ocifrován dvakráte: »z úst dívenky
když se line«, z věty poslední on »slavně znívá«.
Ale snubný tento motiv plní úkon vzájemného dávání a vzetí mezi
milostnými dvojicemi bohatýrskými: tak jako v Daliboru Miladiným zvoláním: »Jaký to zjev!« a »Smiř se s ubohou!« i slibem Daliborovým: »Já
chci bratrem, manželem ti být!«
On snoubí druhy, přátele a Dalibora zvedá v nebeský stan Zdenkův,
tam, kde »hvězdy rajské planou«; sjednocuje obě osvoboditelky rytířovy:
»vysvobodíme jej!«; v měkké stupnici však truchlí pro hrdinu, jako láska
lidu bez naděje: ve fanfárách do fis-moll.
Ale snubný tento odznak váze dále národ s bohatýrstvem jeho:
»Sláva Tobě,« Karle Havlíčku, »ty velký Slávy synu!«

»Mám jen hrstku popele«; »On sám však v nový dal se let a s jezdci
spěchá do Čech zpět!«
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Snubný tento motiv tvoří jádro Šťáhlavova příznaku; jeť Šťáhlav z těch,
»kdo mají v lásce bratra«.
Snubný tento motiv otvírá a korunuje slavnostní hru Smetanovu výzvou ke svornému, jednotnému sněmování národa, jenž láskou účinnou si
oblibuje kněžnu. Kněžnin příznak (př. 2), províjí a ulahodí motiv sněmů
(př. 1), vetkávaje v rozložený trojzvuk jeho vlastní tóny průchodné. Ale
ve převratu zahajuje motiv Chrudošův; jakoby záporná předpona, jakoby
záporné slovíčko ne; v převratu a také ve zdrobnělém, jako by nesouhlas
jedincův ztrácel se převážen míněním obecným. Odboj Chrudošův zní jasně
z řádu hudebního sama, zní již z tvaru zvukového; nebylo by ani zapotřebí
verše; význam vysvituje přímo, čiře z hlaholu. (Př. 3.)
Nuže, tento motiv ve svém znění slavném, památném a věštím ozývá
se v páté z šesti skladeb rázovitých, jejichž věnování přijal od Smetany
Liszt. Smetana svým snubným prvkem ujednotil veškeru svou tvorbu;
jakože svou tvorbou sjednocoval národ. Se záměrem, který uzrál v něm již
v mládí, v letech téměř jinošských, kdy s jasným povědomím údělu a poslání on ohlásil se Lisztovi a jménem lidu svého, jako rovný mezi rovné,
s plným oprávněním připojil se ke světovým vzdělanostem.

Václav Písecký
LIST Z I K M U N D O V I Z J E L E N Í
O CENĚ CTNOSTI A VĚDECKÝCH
SNAH
Václav Písecký vzkazuje pozdravení svému žáku Zikmundovi.
Jestliže studuješ, je dobře, též já se zabývám studiem. Jak starostlivou
péči o tebe, přemilý Zikmunde, jsem dříve měl, budeš moci dosti, ba více
než dosti seznati z tohoto listu, který opravdu jedině se svrchovaným ohle35

dem na svou lásku k tobě ti posílám k nahlédnutí. Zdá se mně totiž, že
tě miluji tak, jako nikdo druhý, za ten v nitru tvém planoucí zápal jak pro
přeslavná ona studia humanitní, tak pro horlivé osvojování si ctností.
Nuže, nechtěje tedy nepřispěti ti v jeho rozdmychování, rozhodl jsem se
svou připomínkou ti dodati povzbuzení, jakkoliv i sám dosti rychle vpřed
se béřeš, hodlaje se tím dopustiti zásahu, který ti snad nebude zcela příjemný, ale jenž po mém soudě je najisto daleko nejprospěšnější a tebe také
nejvíce důstojný.
Co totiž je starobylejšího buď nad ctnosti anebo nad vědy? Co krásnějšího ? Co vznešenějšího ? Ba jest vůbec něco, co by se v porovnání s jejich
oslnivým leskem nezačalo jeviti bezvýznamným a bezcenným? Kdežto všechny jiné věci jsou pomíjivé a vratké, ctnost samojediná ve spojení se znamenitým pěstěním vědeckých snah je statkem jak nejtrvanlivějším, tak nejvznešenějším, neboť ti přislibuje a vskutku poskytne nehynoucí jméno a
pravou duševní urozenost, budeš-li usilovati o to, aby sis jí vážil a abys ji,
jak náleží, zušlechťoval.
Pročež pokračuj, pokračuj, milovaný Zikmunde, a snaž se s takovou
horlivostí se pohroužiti do věd, abys netoliko rovnou měrou splnil naději,
jak si od tebe slibuji, nýbrž i daleko ji převýšil. Tak totiž nejlépe vyhovíš
svému otci, vyhovíš přátelům, vyhovíš svazku, jenž mne s tebou pevně
víže, a tak vyhovíš též své slavné pověsti, která ti kyne, jestliže schopnosti
své, jestliže pamět svou, jestliže posléze ducha svého, jenž není ani všední
ani obyčejný, budeš den ze dne vylepšovati tím, že se budeš s vypětím všech
sil cvičiti jak v ctnostech, tak ve vědách.
Nuže tedy nechť přibýváním let též moudrosti tvé přibývá, nechť vlohy
tvé mohutněji a rovněž paměť tvá nechť se stává svěžejší a pohotovější do
té míry, abys již nyní, dokud jsi ještě nedospělým jinochem, obrátil na sebe
zraky všech a aby sis svou známou neuvěřitelnou učenlivostí zjednal u všech
vážnost a obdiv. Věru přál bych si, aby tě vědychtivost vynesla k takové
úrovni, abys ve službě jí snadno všechny předstihoval. A aby ses právě
o to přičiňoval, k tomu tě vybízím, napomínám, jakož i, abych svou učitelskou povinnost plnil, naučením vedu. Ty zajisté dokonale jsi si vědom
toho, že tak příkladnou snaživostí nesporně rozohňuješ jak moji, tak
i otcovu lásku k sobě.
Povzbuzuji tě pouze stručně, obšírněji totiž nepřipouštěl spěch poslův.
Žádáš-li si však bohatějšího a hlubšího poučení, dej mně věděti svým
listem! Buď zdráv a boj se Boha!
V Praze na den sv. Jindřicha 9. června 1506.

Z latiny prelozil Čestmír Vránek
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Maurice Blondel
SMYSL U M Ě N Í
Jestliže jsme poznali, že vzestup myšlenky je určován nemožností popřít
její dřívější opory a zisky stejně jako neschopností držet se jich a udržet
bez vyššího určení, neudiví nás, setkáme-li se nyní s jinou intelektuální
činností, než je ta, která se vztahuje k skutečnostem empirickým, vědeckým a sociálním. Protože tedy člověk nedosáhl v žádné z těchto myšlenkových forem plného úspěchu a klidné stálosti, pokoušel se o uskutečnění
- fikcí, hrou, z touhy po úniku, posile nebo čisté radosti - ideálu skutečnějšího, než je skutečnost, nadbytku, který se mu jevil k životu myšlenky
a pro požadavky duše nutnější, než je nutnost sama.
Je třeba hovořit o estetické myšlence, vyvolané krásou přírody, dříve
než prozkoumáme tajemství uměleckého genia? Jestliže jsme však ukázali, že i smyslové vnímání předpokládá rodící se úvahu a tvůrčí iniciativu znaků, je nutno zde poznamenat, že přírodní cit je již dílem niterného umění u toho, kdo obdivuje divadlo, nabízející se spíše jeho duši než
smyslům. »Nenacházíme krásu a poesii nikde, nemáme-li ji a nevytváříme-li ji v sobě.« Myšlenka, říkal podobně Plotin, odkrývá krásu jen
proto, že se stává a aby se stala krásnou. Homo additus naturae, toť nejen
definice umění, toť především určení emoce, která tváří v tvář k vesmíru
nebo k nejprostšímu divu přírody působí i u dítěte radost, nadšení, které
nenahradí žádné umění. Neoddělujme také poesii přírody a umělecké
dílo: mají totiž stejný význam a odpovídají různě téže potřebě, téže
funkci myšlenky.
Je nám nyní třeba ukázat v čem je tento ideál - o němž víme, že je
fiktivní a k němuž se přesto připínáme víc než ke skutečnosti - bratrem
myšlenky, průvodcem myšlení, původcem myšlenek a poznatků, bez nichž
by asi lidská existence nebyla možná, bez nichž by i ta nejrealističtější myšlenka nemohla rozvinout své výsostné možnosti a nedovedla rozvázat drama, které v sobě skrývá. Zkoumejme tedy jednotlivé následné a doplňující
se fáze tohoto vývoje, který často neprávem chceme přeřadit k jedné nebo
druhé stezce, kterou máme jíti.
A - Od jakých nedostatků pomáhá, nač aspiruje a co se snaží dosáhnout myšlenka v svém svobodném rozvinutí estetickém? Nedosahujíc až
dosud nikdy jednoty a obecného řádu v jeho jednotnosti, vytváří onen
paradoxní div, který, jak se zdá, v sobě uzavírá pravdu a dokonalou krásu
v kadlubu básně nebo sochy. Vylučujeme všechno, co by uvádělo takové
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dílo v služebnost přírodě a užíváme nezbytné hmotnosti výrazových prostředků jenom jako znaku, vždy jednoduchého a prozářeného ideálním záměrem. Tím se stává, že se nám podaří duchovně oddělit od našeho tragického vesmíru malý kosmos, který jako oasa skýtá bolestným poutníkům
života odpočinek, ba více, kus ráje, cosi, co uniká zákonu nedokonalosti,
nadčasový zisk, který má v časovosti a mnohosti znak stálosti a jednoty neboť dokonalé dílo je to, které geniovým zázrakem jako by unikalo nedostatkům rozkladu i samotné analyse. Čímž se stává, že zhuštěním myšlenky
získáváme cosi absolutního, definitivního, uspokojující a oblažující rozřešení, aniž jsme museli sestupovat k zemi s této zářivé oblasti a s této kontemplace, v níž se sjednocují všechny duševní mohutnosti.
Pochopíme nyní vzestup, který vyvolávají tyto ideální skutečnosti a
myšlenky, usilující o únik - ať na chvíli nebo také stále - tvrdému tlaku
a zklamání z denních bojů? Je nutno říci s Platonem, ovšem ve smyslu
poněkud odchylném, že po tomto rázném výstupu do světa čiré jednoty
a obecnosti je nejlepší nesestupovat s něho a prožívat zde ono klidné bytí,
které Aristoteles přiznával Bohu, unikající pohledu věcí nedokonalých,
které je lépe nevidět? Je nutno, řečeno prostěji, prohlásiti - jak to činí
někteří z moderních podle theorií, které spínají s naukami středověkými že umělecké a literární dílo má vnitřní účelnost, která podřizuje všechno
své vlastní formální dokonalosti, že jedním slovem umění pro umění je
dostačující pravdou a estetická funkce se váže k obecným požadavkům
myšlenky a morálky toliko vnějšími pouty? Takovéto řešení je nejen nebezpečné s hlediska estetického a morálního, nýbrž je nesprávné i proto,
že je neúplné a zmrzačelé s hlediska samotné myšlenky. Je-li pak, abychom to připomněli s Voltairem, nejnutnější to, co je nadbytečné, není
estetická fikce naprosto stranou života, způsobem, jak uniknout skutečnosti lehkým dotykem, není pomocnou formou myšlenky, která ji nakonec
odhodí, jak to učinil Platon, když vyhnal básníky z vážné obce - jest naopak věcí normální, povzbuzující a povznášející, souběžnou s duchovním
děním od nejprostších stupňů primitivní pověrčivosti až k nejvyšším stupňům poznání náboženského.
Není jistě bez důvodu, že v naší zmatené a prázdné společnosti přejímá umění a písemnictví jakýsi druh autority nad lidmi, jako by estetické
výtvory svým konkretním utvářením a složitostí odstínů daleko spíše
uspokojovaly naši touhu po nekonečně malých analysách a celkových synthesách než technické vynálezy. Tady hrozí, že upadneme do opačné
krajnosti, než je ta, kterou jsme před chvílí uvedli. Jak na jedné, tak i na
druhé straně se popírá následnost stupňů, kterými musí myšlenka obe-
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zřele projít, aniž se vzdala své povinnosti kontroly a své mohutnosti kritické vzhledem k stále se obrozujícím formám modloslužby, ať je to kult
uměleckých obrazů nebo abstrakcí, které by se mohly nazvat ideolatrické.
Podívejme se nyní, jakou funkci má estetická myšlenka, dříve než ji
pošleme do vyhnanství nebo povýšíme na oltář jako monstranci, která
je vzývána.
B - Předcházející úvahy nás nicméně neuvedly na stopu opravdového
významu umění, který se buď přeceňuje nebo snižuje. Podívejme se tedy
blíže na souvislosti, které buď posiluje nebo zeslabuje. Je neustále proniknuto chvějivým úsilím, jímž hledá myšlenka zároveň stálost i pohyb,
konečno i nekonečno, klasický řád i tvořivou invenci. Co nám vlastně
říkali kdysi tím, když omezovali umění na jeho vlastní předmět, bonum
operis a abstrahovali je od přirozeného prostředí nebo lidských zájmů,
jako by bylo dílem o sobě, odděleným od svého tvůrce, bonům operantis?
Má-li vskutku jistou nezávislost, je to proto, aby lépe dosáhlo toho, co
je ve fysikální skutečnosti a v lidské přirozenosti ideálního. Proto je
umění věcí vážnou, způsobem poznání a předvídání. Závislostí pak, kterou mu ukládá materiál a výrazové prostředky, vchází do důvěrného
vztahu k skutečnostem, které jistým způsobem plodí, aby z nich dostalo
tajný smysl a duchovní svět, který v sobě skrývají. A svým výrazem vyjadřuje naděje a bolesti, které stejným způsobem nedovede vyslovit žádný
způsob poznání nebo projevu.
Estetická myšlenka zasluhuje tedy plným právem jména myšlenky,
která spíná umění s celou přírodou, nikoli proto, aby ji napodobovalo
nebo zdvojovalo, nýbrž aby z ní dostalo duchovní smysl, a neméně zasluhuje své jméno proto, že umění vskutku poučuje člověka o temných
základech a vrcholcích, mezi nimiž se rozvíjí náš osud.
Nemůžeme tedy být překvapeni tím, shledáme-li zde onu podvojnost,
z níž plyne v rytmickém pohybu neustálá činnost myšlenky. Ve formách
různě osnovaných objevují se vždy alternativy, konflikty a kombinace stále
složitější: idealismus a realismus, klasicismus a romantismus - jména,
která se zdají zastaralá a která chtěli nahradit tisíci jiných, a přece je to
stále podobná historie, která se opakuje a pokračuje do nekonečna. A je-li
nutno v naší době zaznamenat jednu zajímavou novinku, je to úsilí o spojení záměrů zpravidla nepřátelských. Stejně jako uznává věda současně
kontinuum a diskontinuum, které se zdánlivě vylučovaly, neboť se ideje
zvěčňovaly, tak naše umění s oblibou působí pomocí geometrických obrazců dojem prchavých forem a fantasií takřka neuspořádaných; stejně tak
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neprchají obránci klasického chápání před žádnou z vášnivých násilností
a před obrazy, jimiž surrealismus přechází v nadromantismus.
*

S větší volností než kterákoli jiná usiluje naše doba o estetickou obnovu ve všech oblastech. Přes anebo právě pro tyto mnohé pokusy, vzájemně kontrastující a často zjevně neuspořádané u všech těch odvážných
směrů, které vztyčily své vlajky s jmény nikdy neslýchanými (kubismus,
dadaismus, surrealismus, passéismus, nunismus, futurismus, unanimismus,
expresionismus, imažinismus, polytonalismus, totalismus, ultraismus, kreacionismus...), shledáváme u všech jisté společné znaky, které můžeme
shrnout takto: zatím co skoro všechny předešlé školy měly definitivní
formule, svou věrnost tradici, své nepřátelství k jiným výrazovým methodám a k jiným skupinám, od nichž si vypůjčovaly častěji než tušily, směřují nynější tendence, výlučnější ještě v pravidlech a methodách než dříve a možná i tvrdší k sobě - k podivné synthese s rozmanitým obsahem
prvků, které se zdály nesrovnatelné našim předchůdcům a které chtějí
organicky spojit.
I nyní se ještě přeme o slova klasický a romantický. Avšak ti, kteří
se hlásí k prvnímu, píší ohnivěji a s nevázanějšími vášněmi než romantikové kdysi, a ti, které pokládáme za novoromantiky, podávají nám své
mystické analysy s půvabem zcela antickým. A surrealismus se staví nad
tento zmatek, aby jej učinil ještě revolučnější. Kubismus a jeho odnože
nám pod rouškou pravdivější a výraznější skutečnosti podávají portréty,
kde tatáž osoba má více nosů, viděných z profilu nebo en face, na sebe
položená ústa a šilhavé oči, jako by chtěli ukázat model současně pod
různými úhly. Jsou v oblibě zároveň nekonečné odstíny v jejich vzájemném prolínání a barvy pevné, hrubé a nápadné. Milujeme architekturu
geometricky prostou s tvrdým nábytkem, ale stejně i výtvory orientální
fantasie. Vyrábí se seriově, avšak najde se prostředek, jak pokrýt tyto banální tvary fantasiemi na drahém dřevě. Látky a čalouny dosahují oné
paradoxní skutečnosti zároveň matematického rozvržení a zároveň nepořádku, který nedovoluje oku dokončit žádnou figuru přesně začatou,
žádný z útvarů, z něhož by vznikla nějaká souměrnost. A nevidíme, jak
se v řádu literárním spojuje záliba v nekonečných analysách, v pathologických případech a morbidním cynismu se zvídavostí morální a náboženskou, se sklonem ke kazatelství, se záměrností, nikoli ovšem dramat
a románů na určitou thesi, nýbrž výchovy, čerpající z fikcí nebo výjimek,
které nastoupily na místo normální skutečnosti a zdravého života ? Omluvou pro to je hrůza před abstrakcí, pojmem, všedností, konvencí, faleš-
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ným ideálem. Omluvou pro to také je vášnivá touha po pevné stálosti,
po rozumové konstrukci, po jistotě a svobodné iniciativě.
Neshledáváme zde jakési zbožnění oné podvojnosti myšlenky, oné
oscilace, toho rostoucího úsilí k jednotě, které jsme zaznamenali ve fysice
stejně jako v biologii a v naukách o člověku ? Může však tento pokus o sblížení, který se jeví jako příslib, mít úspěch v umění nebo literatuře spíše
než jinde? Nepodceňujme však tento pokus, ještě temný a tápavý, jehož
jsme svědky a který nám možná slibuje veliká a blahodárná díla. Tyto
současné pokusy, které se zdají protimluvné, svědčí o potřebě, která,
ačkoli není uspokojena a nemůže být zcela uspokojena nikdy, oživuje
svými úspěchy stejně jako neúspěchy blahodárný neklid a vyšší aspirace.
Není zavrženíhodným úmyslem zakládat krásu na pravdě a užitku
a vyhledávat tak uspokojení vášně po originálnosti, nepředvídanosti a
jedinečnosti? Tato směs rozumnosti a kaprice, prostého řádu a zvláštností zcela osobních může často skončit u zvláštních fantasií nebo nejapných těžkopádností, které nedovede vyrovnat křehkost materiálu. Kdo
však dovede chápat, je to již lekce a jakoby vzor, který nás poučuje o výrazových pramenech, které obsahuje a jež bezpochyby rozvine viditelný
i neviditelný vesmír. Protože smyslová příroda a umělecké výtvory dovedou vyjádřit něco, co se blíží částečnému smíření myšlenky a života,
znamená to, že v tom, co nazýváme hmotnou věcí, je schopnost evokování, lépe řečeno, řeč ve službách ducha, nekonečné prameny k přenesení, provázení a zdokonalení celkového díla myšlenky, souzvuku duchů
a zpěvu duší. Bylo řečeno, že se těla zduchovní, jako mohou duše tvořit
tělo, v němž všechno bude výrazem vědomé pravdy, a že tato jednota
vytvoří to, co staří nazývali pleroma, coelum novum et terra nova, kde
se spojí, co my můžeme znát toliko pod zákonem mnohosti a protikladu.
Tím také zahlédáme, jak nedostatečné je nazírání na estetickou kulturu
jako na něco stranou, jako na uvolnění, fikci, modloslužbu, zatím co umění
přispívá k duchovnímu povznesení a vyplňuje nehynoucí funkci.

Dokončení příště

Č T Y Ř I ŽIVÍ
Minulost může být všelijaká: většinou se nad ní dělá kříz. To je v pořádku; neboť nic není marnějšího nad vyvolávání mrtvých hlasů a tváří,
gest, způsobů a myšlení.
To zůstává výsadou umění, ze v něm minulost a přítomnost tak se prostupují v onom věčném ž i v o t ě, že není mezi nimi rozdílu. Mnohé -
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malé - upadá do zapomenutí, z něhož není návratu - tas preklopí je nové
navrstveným tvarem a je-li v něm to nové silné životem, pak překlene,
a nesentimentálně, mistříčky až k mistrům a učiní minulost v sobé novou
prítomností. Sta malířů italské renesance navždy už zůstane neznámých,
neboť několik málo jejich současníků vyslovilo vše úplněji. A z několika
tisíc malířů tady u nás v roce 1943 - kolik pak a co z nich zůstane za pár
desítek let, neřku-li století? A co ostatně zbývá z naší nedávné minulosti,
z malířské naší tvorby po letech první světové války? Mnohé z toho už
nebude vzkříšeno k životu, ani tím největším omylem ne.
A přece: byla v té dobé vytvořena základna moderního našeho malování, orientovala nás, t. j. ukázala na vzory, jimiž vůbec byl dán signál.
Připomeňme si dnes z té dosud živé minulosti alespoň čtyři jména, z nichž
dvě náležejí už mrtvým:
Bohumila Kubištu,
Rudolfa Kremličku,
Emila Fillu,
Jana Zrzavého.
Stanislav Talaváňa

KNIHY
Zůstali mezi slovem a veršem
E. J. Popera: Na trzích snů. Vydal na podzim 1943 Václav Petr v Praze. Frontispice a kresby Jaromíra Hofmanna.

- Růžena a Otokar Žižkovi:

mil V okolek v Pardubicích

Okouzlení. V říjnu 1943 vydal Vlasti-

v úprave a s rytinou Václava Maska. - Ladislav Šíp:

V roce 1943 vydal J. R. Vilímek v grafické úprave a s původními drevoryty Petra

Balady.
Tučného.

Společný součinitel, který udává jednotný název pro všechny tři nadepsané sbírky, je
asi takový:
Uvolnění formy, které často zredukovalo vnější vzhled básně až v pouhý intonačně
dělený celek, zdůraznilo - nám ku prospěchu - podstatu poesie v slovu. Obsahuje-li významová stránka slova kontinuitu se životem tím způsobem, že odpovídajíc jednotlivým představám tvarů a jevů, přenáší je zároveň v hromadný pojem podle jejich společných vlastností, stává se v poesii slovo prostředkem k vyslovení skutečnosti:

toho, co sice samu jed-

notlivinu reality neodstraňuje, naopak ji podpírá, zdůrazňujíc současně v ní to nepodmíněné, podstatné, »skutečné«. Básnický obraz, metafora, přirovnání mají význam

funkce,

nikoliv jen popisu. Poměrem, srovnáním, postavením několika významových skupin ve
společnou závislost, je měřena v poesii skutečnost reality jedné.
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Míra takové realisace (jez souvisí se sémantickým záměrem autorovým) je dnes jediným pevným bodem kritikovým, neboť při současné vyspělosti českého verse dlužno formu
samu považovat za inadekvátní

činitel

při hodnocení

poesie. Jinak řečeno: zručnost

v pořádání rýmu a rytmu není zárukou dobré poesie, neboť tímto způsobem mohou být slova zbavena násilne své únosnosti, mohou být tísněna, spojována náhodností svého tvaru
a hláskového systému, nikoliv svým významem.
Jsou-li to samozřejmé rozpory ve sbírkách debutantů, odrazují nás tím více ve verších
básníků, svým počtem sbírek téměř renomovaných, a to tím více, že technická zběhlost autorova činí zde z básně nástroj takřka

demagogický.

Na trzích snu - po sbírkách Mám tě rád a Zčeřených okamžicích - závěrečná část básnické trilogie E. J. Poperovy je věru hodna svého jména a právě proto nás nemůže zcela
uspokojit. K zřejmé náhodnosti a k bezčlánkovitosti »snů«, které by se rády vydávaly za
metafysiku, muselo dojít u autora, jenž od počátku je v řade svých sedmi sbírek obratným
pořadatelem nezpracovaného materiálu ve verše, který to, co kdysi viděl, več byl životem
stržen, převádí s jistým osobním zaujetím do vnější formy básně. Život je mu nepřeberným
bohatstvím jevů, na které Popera reagoval až dosud nikoli jejich prožitím - aby z nich vyvodil následky - ale na které odpověděl veršovou formou. Pro jistou vnější shodu navazuje
jeho technika na Jaroslava Vrchlického, ke kterému se ostatně otevřeně hlásí. Dříve pracoval autor s jednotlivinami, dnes operuje týmž způsobem s pojmy. V tom je celý rozdíl
mezi jeho knížkami dřívějšími a dnešní. Poslechněte si třeba kousek z básně, jež nese jméno celé sbírky: »Ty vůně hořící, jimiž osévalas / zbrázděné klíny půlnocí oživlých / když
měsíčních splavů nebetyčný taras / se halil v planých růží trnitý smích.« Jako z Vrchlického po pravdě zbyla Poperovi Často jen forma, tak i z Otakara Březiny, na kterého by asi
mnozí podle slovníku z uvedeného citátu vzpomněli, zbylo jen gesto. Rozloha, rozměry,
nikoliv však obzor, který dovedeme ze svého horizontu přehlédnouti.
Po Vůni jablka a Výškách jsou Okouzleni třetí společnou knihou Růženy a Otokara
Žižky. Básnická dvojice ukázala se nedávno jistým veřejným projevem hodně starostlivá
o svoji poesii: zdá se však, že tak činí každý na svou pěst, svým způsobem. Verš Otokara
Žižky zůstal v podstatě takovým, jakým jsme jej poznali už v první zmíněné knížce. Vyčistil se, stal se více melodickým a rytmickým, pravda. Ale zůstala v něm stále na mnoha
místech povrchní popisnost, byť s časem formulovaná v trochu objektivnější skladbu, v níž
jen členění vět a občasná zvolací melodie prozradí aspoň trochu autorova zájmu na tom,
co rtká. Nadpisy jako by si Otokar Žižka tvořil ke svým básním až dodatečně. Nepochopíme z jeho veršů, proč ta či ona báseň se jmenuje právě Květnový vítr, jiná Jižní Morava,
nerozeznáš, proč Pod stromem kvetoucím se mluví o vůni jablek.
Proti tomu vymanila se Růžena Žižková ze své počáteční rozpačitosti a formální zajíkavosti a ačkoliv snaha po celistvé vazbě básnického výrazu nenašla dosud své nutné vnitřní formy, vyvíjí se usilovně autorčin verš za poznáním toho, co je již nadpisem básně řečeno. V básních Listopadové rondeau a T o jsou ta poledne je již autorka nedaleko toho,
přetavit si vjem do oné sféry skutečnosti, kde se sám dotkl našeho zájmu, naší imaginární
představy krásna, našeho věčného zájmu o věci tohoto světa. K tomu ovsem poznámku:
Růžena Žižková říká v jedné ze svých básní: » Ŕekla mi země: hlínou jsem / tvárlivou...
S krví svou mne smíchej a hněť v sochu básně...« Pozor na tuto zdánlivou tvárlivost. Teprve uchopena rukou básníka stává se hlína tvárlivou.
Oproti předcházejícím sbírkám jsou Balady Ladislava Šípa případem zvláštním, už
třeba pro ten název sám. Případné námitky kritikovy, že autor si v té či oné baladě vypůjčil dikci Erbenovu, Vrchlického (nebo Nerudovu), jsou hned na záložce odsunuty prohlášením, že na tom pramálo záleží, neboť je to konec konců důkaz, jak úzce je autor za-
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pojen do tradice českého písemnictví, které vsak v daném případě obohacuje o svůj vlastní
tón, o svou zpěvnou melodii, sensitivní verš.
Zcela v protiváze tohoto »důkazu« bychom vsak mohli se odvolat na některou z předcházejících sbírek Ladislava Šípa - třeba na Mísu přátelství - abychom mohli podotknout,
že technika verse je jen minimální směrnicí pro kritika, neboť i v jiných uměleckých odvětvích, n a p ř . ve výtvarnictví, dlužno počítat s jistou znalostí svého řemesla, kterou si
adept přináší s sebou z umělecké průmyslovky nebo akademie. I v poesii musíme se zříci
těsných dětských botiček a říci si, že jsme již trochu vzdáleni těch dob, kdy naši poetové
vydávali pro sebe i pro své kolegy rýmovniky.
Vždyť ostatně Erben, Vrchlický i ti ostatní, na které možno v souvislosti se Šípovými
Baladami vzpomínat, psali své balady v době, kdy už nezápasili začátečnicky s pouhou formální stránkou, ale kdy jejich verš už také měl svoji vlastní vegetaci, osobitý a poznatelný
ráz. A přece na př. Erben (jak si to současně ověřujeme i z článku Julia Heidenreicha
ve Slovu a slovesnosti) přepisoval své verše Vodníka; ne proto, že by ty původní nebyly
»formálně dobré«, ale proto, aby dosáhl účinku, který baladu vskutku baladou činí. »Básníkův sémantický - z článku Heidenreichova podtrhujeme my - záměr působí na výběr
jazykového materiálu... jsa si vědom, že každým jednotlivým pojmenováním ukouvá nejenom jazykovou a významnou jednotu daného průmětu, ale zároveň jim promítá do kontextu možnost nových thematických prvků, se zárodky nových motivů, jež mohou mít význam pro další motivisaci námětu.«
Takovým sémantickým celkem je právě i balada, jejíž formulace není obsažena jen
v charakterisaci ponurého děje s tragickým koncem. Je to zase výstavba skutečnosti, nikoliv
jen popis, jakkoli tento může býti - ve shodě s normativní Školskou poetikou o baladě stručný a mezerovitě vyprávěný.
Působí-li na nás ze čtyř Šípových balad nej příznivějším dojmem třetí, nazvaná Jan
Smích, pak je to v každém případě jen soud dílčí, který podtrhuje především dějový základ balady samé. Motiv o lidském smíchu, který tryská z čistého a spokojeného srdce (více
podobných motivů slyšeli jsme u Wolkera) a jinak se mění v hrůzný úšklebek, byl zde
autorem převeden do řady situací a dramaticky únosný děj stal se i veršům Ladislava Šípa
stabilisačním momentem a korektivem. V tomto případě můžeme dodatečně ohodnotit
i vtipnou veršovou techniku, ačkoliv zřetelně ukazuje na svoji podřízenost vůči autorům
jiným. Naproti tomu Balada nebeská a Pokušení na hoře, ačkoliv se v nich rozvinuje
v podstatě týž motiv lidského smíchu a úsměvu, jsou jen promítnutím samotného básníkova zamýšleného ethosu, rozčleněného v dialogovou formu, jíž se dorozumívají duše
mrtvých a duchové: snad také proto se autor domníval, že nebude přesně vážen řád jejich
metafysické mluvy, jen když to bude vysloveno příjemnou dikcí. Na mnohých místech bychom totiž prstem mohli ukázat, jak z ideového záměru abstrahované osoby hovoří směrem
k verši a rytmu, jak často prázdná jsou jejich slova, logicky domýšleno, i protichůdná. Pro
informaci čtenářovu aspoň jeden příklad: »Zástupy vidí. Co tu je? / Tak jen kdo vidí,
miluje, / kde láska strhla věž i most, / tam vzývána je Přítomnost.« Nehledíc k mnohoznačnosti druhého verše, jsou dva poslední i celého předcházejícího i následujícího kontextu nevysvětlitelné a takových případů bylo by více. Však oni naši velcí básníci balad
dobře věděli, proč je psali na motivy národních pověstí, kde charakter jednajících osob byl
vyhraněn Širokým řečištěm ústní tradice, anebo proč ve velké většině ke zdůraznění téhož
nebo podobného ethického jádra používali noty konkrétního příběhu, jako na př. Neruda.
Závěrečné číslo Šípovy sbírky je vlastně balada o baladě, básnické vysvětlení. Rozumíme-li správně, pak autor píše balady proto, že »Co viděla jsem dnes, / ach, sestro, dáv-

44

no bylo, / a blízké je to dnes, / jen pouto minulého / daleké zrcadlilo, / a co je na tom
zlého ?« A proto asi »baladě sluší stesk, / baladě sluší touha...«
Není sporu o tom, že v rámci dosavadní tvorby Ladislava Šípa jsou jeho Balady překvapením. Jsou jistým experimentem u autora jeho rázu. Snad proto jsme na ně pohlédli
s trochu širšího stanoviska, než jaké se užívá obvykle. Bylo by ovšem předčasné a neuvážené tvrdit, že jimi byl učiněn objev; neboť nečetli jsme nedávno překrásnou baladu o Terezce Planetové napsanou Vladimírem Holanem?

Jaroslav Morák

Dvě sbírky veršů o lásce
Jan Sutnar:

Tiché lásky. Vyšlo jako 6. svazek edice Plamen srdci v nakladatelství

Lukasika na podzim 1943. Frontispice

Josefa

nakreslil Karel Černý. Jiří Kryštof: Kasematy lásky.

Vyšlo v nakladatelství Václava Petra v záři 1943. Frontispice,
Josefa

kresby uvnitř i na obálce od

Lieslera.

Sbírky veršů, o kterých dále referuji, nevyžadují samy o sobě mnoho slov. Napsali je
autoři, jejichž verše mohou být příznakem toho, jak těžko dnes pronikáme k pravému společenskému a kulturnímu (osvětovému, možno říci) smyslu umění a uniká nám i dosah
tvůrčí aktivity autorovy. Každý, kdo by chtěl tyto zjevy řešiti, musel by nejprve s jistou
houževnatostí i trpělivostí znovu a znovu opakovat tak staré samozřejmosti, jako že základním úkolem (i poznávacím znamením) je vytvářet krásu, jejíž podstata tkví v konkrétním
objevování věčné prevahy vesměrného života i světa nad jedinstvím naší existence.
Předeslali jsme tyto řádky proto, že současní autoři (na věku zde nezáleží) se mnohokrát mylně domnívají, že největší radostí pro čtenáře i pro kritiky je čisti, jak oni si všechny své zážitky, v nichž by nám po právu měli krásu objeviti a v poesii nalézati její adekvátní obraz, redukují zpět ke svému pouhému já a nám ponechávají jen škraloup citů,
roztříštěných, nudných, osobních.
Tomuto nebezpečí podléhá na mnohých stránkách láskou podnícená sbírka Jana Sutnara Tiché

lásky. Nepohlížíme-li právě nejpřísněji na formální stránku, dostává se nám

v úvodních verších štědrého množství slibů a právem se domníváme, že zdařilým čtyřverším
v druhé básničce: »A něžný předobraz / který už dlouho sním / má konečně tvůj hlas, /
tvůj hlas má a můj rým« může býti otevřena autorovi cesta v oblast skutečné poesie, v níž
po této introdukci zahlédneme sám objekt, básnickým viděním požehnaný, nahlédneme
v samu skutečnost.
Je však důkladným zklamáním, jestliže hned poté následujícími verši jako »A ústy
svými patříš už / jinému, / můj verš ti svítí jako nůž / na jménu« dostáváme se do prostředí veršů z valné části vhodných pro památníky, k osobnímu věnování, soukromým vzpomínkám. T o nejsou jen nějaké začátečnicky omluvitelné »faux pas«, naopak, dobré tři
čtvrtiny obsahu vyrostly ze zásadního básnického a lidského omylu. Chápu totiž, že pro
autora, jako pro jedince, žijícího svůj vlastní soukromý citový život mají i takové básničky svůj smysl, jsou mu něčím, znamenají něco té osobě, které je celá prvotina věnována.
Ale pro ty ostatní? Pro »konsumenty« - v dobrém významu toho slova? Ani slovní násilnosti jako »přihousliti« a »přivětviti« neupoutají čtenářovu pozornost čímsi trvalým.
Zdůrazňuji však ještě jednou, že v zásadě padly tyto verše za oběť básnickému

omylu,

nikoli nějaké zásadní neschopnosti. Zajisté, i v této knížce najdeme dobrá přirovnání, svéstojný postřeh, který vám něco poví, obohatí vás čímsi, najdete i několik poměrně dobrých
básní. A tu jsme u kořene věci. Mezi ty dobré verše počítám právě ony, jejichž prismatem
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hledí básník přímo na věci a do nich, c iní je tím,, čím je skutečně cítí. Buďtež zde - v zájmu
objektivního pohledu - vyjmenovány. Především báseň Dešť, dále Večer se smutnými ženami, jistě trochu wolkerovsky podmíněné Nádraží, případně i Dopis. Summa: paradoxem
jsou to právě ony verse, které se vymýkají centrálnímu motivu milostnému. Je to příznačné, zvláště proto, že jde o mladého autora, debutanta.
V milostné poesii chtěl autor postavit tak zvanou poesii intimní; tomu odpovídá i edice, ve které tato knížka vyšla. Můžeme-li po jisté významové stránce tvrditi, že poesie je
obrazem toho, co v nás se zrcadlí, pak intimní poesie bude obrazem toho, jak my se zrcadlíme sami v sobě. A právě proto nebudu nikdy radit mladým autorům, aby psali udýchané
zpovědi o svých šťastných či nešťastných láskách, aby pitvali svůj vyvíjející se organismus,
neboť jejich city, jakkoli mohou býti v daném okamžiku pravdivé, nestávají se dosud součásti jich samých, aby se mohly vyklenout v tvar. Intimní poesie je v tomto směru věcí nejen řemeslné schopnosti a dovednosti, ale i věku.

Poznámky, které byly připsány první knížce, mohou býti bez obtíží připočteny i k debutu Jiřího Kryštofa a jeho Kasematům lásky. Jestliže se Jan Sutnar spolehl na soukromou
pravdivost svých výpovědí, vynalezl si tento autor monotonní veršovou ohebnou formu
s opakujícím se refrainem. Může-li býti autoru Tichých lásek vytčena začátečnická nehotovost a básnický omyl, ocitá se Jiří Kryštof na rozhraní většího nebezpečí: literátské pózy.
Ujišťuje nás sice, že »všechno v mé podivné lásce k tobě je / předimensováno«, ale těžko
lze nalézti víru v pozdní psychologicko-romantický Šatník, který na pouhých 5 stránkách začíná fúriemi citů, pokračuje životním stylem, milostným dilemma, maniakem, mumifikácia
vibrující krví, područím hypnotiséra, proklínaným zítřkem atd. Tuším, že i ilustrátor této
prvotiny, Josef Liesler (třeba bezděky) vystihl tento rozpor, když na obálce před bustou
ženy postavil muže v černém, an stojí v dokonalém pathosu divadelních ochotníků.
Jaroslav

Kniha
František Lesař:

Morák

povídek

Všude s námi. Povídky. Vydal Literární a umelecký klub v Praze

1943.

Lesařova kniha povídek je v mnohém blízká jeho prvému románu »Tvůj bližní«.
V obou knihách je patrná Lesařova pronikavá znalost lidí a jejich osudů, pečlivost v charakteristice postav a téměř střízlivá věcnost jeho slohu, s dosti hojnými prvky dialektickými. Přesto je nová kniha Lesařova rozhodným krokem vpřed: jeho postavy nezmítají se
jen v síti hodnot, v nichž hodnoty nevidí, a které Často ani hodnotami nejsou, nýbrž pociťují už závaznost a nutnost mravního řádu, jehož porušení nese v sobě vzápětí trest.
Ale vedle tragického zakončení (na př. v povídce »Zloděj«) najdeme tu i smírné a harmonické vyznění povídek (na př. v povídce »Podle lidské míry«). Zdá se, že vnitřní
pravdivost, čistota svědomí- a pochopení sebe sama jako Článku lidské společnosti jsou
Lesařovi absolutními hodnotami, jejichž porušení a zneuznání přináší nespokojenost srdce
i tragiku života. V tom, jak Lesařovy postavy chtějí víc, než jim dává osud, a jak je tato
jejich touha vyšinuje z mravního řádu i jak je trestá, není možno nevidět obdobu s mravním řádem, jak se jeví v Erbenově »Kytici«. Jen srovnejte jeho povídky s Erbenovými
baladami! »Nebylo mi vhod, že jsem zdravá - chtěla jsem všechno, co jsem neměla...«
tak na sebe žaluje chromá stařena z povídky »Chromá a hluchý«. Právě proto, že stařena
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neviděla hodnotu ve zdraví, je nyní nemocná, právě proto, že toužila až příliš po radostech a veselí, žije smutná a opuštěná. Ostatně i Lesařovo vidění lidí a děje je baladické: jeho povídky - dějově neobyčejně zhuštěné - jsou tvořeny účinnými scénami se stále větší a větší gradací až k překvapivému závěru, jeho postavy nejsou charakterisovány
širokým popisem ani vnitřním monologem, nýbrž svým postojem v těchto dějových scénách, při čemž se Lesař spokojuje jen několika rysy, jež jsou však tak typické a výrazné, že nikde nemáte dojem plochosti a nevěrojatné jednoduchosti. Nepochybuji, že k Lesařově knize se vrátí čtenář několikrát: je to epika, v níž je nejen život, ale i pobídka,
aby se čtenář nad životem zamyslil - a to je důkazem její opravdovosti.

Základy literárního
Karel Svoboda:

Augustin

Vala

slohu

O literárním slohu. Vydal v roce 1943 Karel Voleský v Praze.

Universitní profesor klasické filologie PhDr Karel Svoboda, známý svou publicistickou činností z oboru dějin antické i křesťanské estetiky, přistoupil ve své nové práci skrovného tiskového rozsahu k nesnadnému úkolu, podat aspoň v základech ucelený pohled na
problémy literárního slohu.
V pětadvaceti stránkách středního formátu nemohl ovšem autor rozvinout studii do
potřebné hloubky, a proto musel zvoliti téměř normativní učebnicovou formu, zesilovanou četnými příklady (nikoliv důkazy). Snaha doplnit své vývody ještě konfrontacemi
vlastních názorů s jinými, vnáší do jeho práce na některých místech až přílišnou roztříštěnost, ve které jen těžko hledáme vlastní autorovo myšlení.
Stěžejní body intence, která zrodila tuto knížku, jsou obsaženy podstatně v první
a v závěrečné páté kapitolce, z nichž lze vyvodit i celý další autorův postup. Pojednav
nejdříve o jazykovém a slovním významu slova sloh-stil, nalézá v průsečíku více známých definicí své vlastní řešení a mluví o slohu jako o stavebním (strukturním)
uměleckého

principu

díla, který určuje i jeho tvar.

Tímto pojetím, které se blíží strukturalismu - u Svobody ovšem se silným akcentem personalistickým - klade se sloh přímo do oné realisační základny, ve které se dílo
jako takové vůbec uskutečňuje. Sloh sám o sobě není hodnotou, neboť vzniká »z oné
třetí vrstvy myšlenkové a citové, kterou nelze vysloviti, nebo lépe, kterou nelze vysloviti
jinak, než jak je vyslovena dílem« - jak říká autor v závěrečném résumé.
Touto koncepcí ocitá se problém slohu ve dvojím světle. S jedné strany je podobný
»povaze (charakteru) člověka, který určuje jeho chování«; pak jediná jeho hodnota tkví
v jeho upřímnosti, aby byl skutečně plným výrazem člověka. To je ostatně známá otázka
vnitřní resonance mezi autorem a dílem. S druhého stanoviska se stává tvarové pozorování slohu v časovém průmětu nejen jeho dějinami, nýbrž i základní složkou srovnávací literární vědy, kulturní filosofie i umělecké psychologie.
Právě těmto jednotlivým poměrům je věnována II.-IV. kapitola Svobodovy knížky.
Sloh, který je pozorovací jednotou v rozsahu jednotlivého díla nebo spisovatele, vyvíjí
se soustavně jako pozorovatelná jednotka, jež je specifikována společnými vlastnostmi
i v dílech generace, zakládá společnou hladinu v dílech vrstevníků a doby, ale ohraničena zároveň i od struktur slohů jiných, vytváří slohové skupiny společenské, národní,
kmenové. Ve svých nejširších dimensích naznačuje konečně i hranice slovesných druhů
a základním svým materiálem

(slovo) krystalisuje oblast kultury v jednotlivá umění.

Bylo by vhodné připomenouti, že ačkoliv poslední charaktery zdají se býti samozřejmými,
přece právě v posledních dobách se hranice mezi jednotlivými uměleckými druhy pohy-
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bují jen těsně vedle sebe a nechybí tendencí je navzájem spojovati. (Srv. na př. vyzdvihování hudebních prvků v poesii a snahy o symbiosu umění.)
Když autor takto roztřídil sloh podle svých nositelů, t. j. podle toho, co ony zastupují, věnuje se nato jejich charakteristice podle toho, co vyjadřují. Je zajímavé sledovat, že tyto myšlenky se v dějinách estetiky systematicky motivisují od doby Winckelmannovy, a že tedy vstoupily do popředí se vznikem dějin umění, které svojí srovnávací
methodou pronikly do smyslu rozdílností tvoření v různých časových obdobích. Probereme-li materiál v této Svobodově kapitole shrnutý, dojdeme k výsledku, že existuje dvojí
zásadní pojetí. Jedni z badatelů nalézají řešení v časově rozdílných poměrech básníka
k světu, k jeho pathosu, realitě nebo skepsi. Sem může být zařaděno Schillerovo »naivní
a sentimentální umění«, nietscheovská dichotomie apollonská a dionysovská,

částečně

i Müller-Freienfelsovo dělítko slohu romantického, realistického a naturalistického. Druzí
budují naopak na předpokladech neměnných typů lidských, z nichž ten či onen střídavě
dochází v čase svého největšího rozpětí. To je většinou stanovisko estetisujících psychologů a zejména typologů, jako Kretschmera nebo Junga. Do této skupiny zařadili bychom konečně i Zicha s jeho dělením (ne ovšem tak orthodoxním, jako u předešlých)
na typ mluvní, hudební a obrazový.
Ve IV. kapitole abstrahuje konečně Karel Svoboda své uvažování od subjektu a
hledá objektivní znaky, kterými se v jazykovém systému od sebe liší sloh básně a prosy,
nastiňuje pojem jednoduchého a složitého slohu a pod. Poněkud nedůsledné je začlenění
slohu realistického a idealistického, objektivního a subjektivního do této kapitoly. Označíme-li už nějaký sloh tímto jménem, pak tím necharakterisujeme jen dílo samotné, ale
opět i autora a jeho poměr k životu. Toto rozdělení patřilo by vlastně do předcházejícího
oddílu a nebylo třeba řadit je do zvláštní podskupiny námětů.
V řádcích o knize Dra Karla Svobody snažili jsme se předložit hlavní linie, kterými autor chápe literární sloh a pokusili jsme se přiblížit, pokud to bylo možné, tyto problémy k dnešku. Kdybychom chtěli udělat résumé o autorově názoru na sloh, museli bychom říci, že slohem je v uměleckém artefaktu vše viditelné v struktuře díla a to, co je
pomerné

k umeleckému

dílu jako k celku.

Jaroslav

Morák

DIVADLO A HUDBA
S y n t h e t i c k é divadlo aneb dramatická krise
Domnívajíce se, že naše divadlo v posledním období splnilo všechna očekávání, nejsme zklamáni ani tak jednotlivými hereckými výkony samými, jako spíše nedostatkem dobrých původních her, které by ukazovaly cestu pravděpodobného příštího vývoje a jež by zároveň vyhověly všem požadavkům na divadlo kladeným. Je totiž zřejmé, že naše původní
dramatická tvorba od vrcholu svého vývoje na konci minulého a v prvních desetiletích tohoto století neučinila značnějších pokroků.
Zatím co v poesii po minulé světové válce nabývá stále víc a více půdy surrealismus,
jenž těží z moderních poznatků psychoanalysy lidského podvědomí, vyrůstá České drama
poválečné za poměrů poněkud odlišných. Válka totiž znovu otřásla všemi hodnotami, jež
bývají považovány za neproměnné a kromě toho vědecký a filosofický relativismus dal
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tomuto otřesu ještě jaksi theoretické zdůvodnění. Důkazů o proměnlivosti hodnot bylo tudíž použito i v případě dramatu a tím byla zároveň dovršena jeho krise v tom smyslu, že
se přestalo uznávat vše, co platilo dosud jako dramatické. Jestliže především drama je vždy
projevem nějakého řádu, pak zvláště relativismus svým lákavým, avšak jednostranným názorem o naprosté anarchii všech hodnot zavedl drama do slepé uličky, z níž nenachází východiska. (Hilbert: Duch dramatiky.) Krise člověka a lidství je vždy také krisí divadla
a tak tato dramatická krise ovládá na dlouhou dobu naši původní produkci. A také po
stránce formální je to analysa, rozklad do všech důsledků. Analysa, po níž už nic nepřichází, co by znamenalo sklad, nýbrž vzrůstá naopak myšlenkový chaos a neucelenost, neklid a nejasnost. Konkrétně řečeno: každým experimentem se zvláště mladé a nejmladší
naše scény vzdalují tomu, čím skutečně divadlo má být: celkem, kde by žádná složka nebujela na úkor jiné, stejně důležité, kde by se formální dokonalost textu doplňovala s dokonalou formální a také lidskou interpretací herců. Neboť to, co leckde často zmateně pobíhá, prudce a bezcílně gestikuluje a rhétorsky recituje, a to ještě hodně nezávisle na tom,
co vlastně bylo smyslem hry a záměrem autora, to ještě není drama, i když si to celý soubor namlouvá. Teprve tehdy, až všechny prvky: text, mluvené slovo, hlas, gesto a konečně
i scéna budou tvořit funkční jednotu a herec nebude jen »dramaticky« recitovat, až se nebude moci stát, že na př. antická postava bude vytržena ať náhodně Či záměrně ze svého
dobového prostředí, a teprve až také scénické prostředky přestanou být surrealistické a vrátí
se poněkud k realitě, tedy teprve pak bude možno vytvořit drama v pravém smyslu tohoto
slova.
Správnost těchto názorů potvrzuje i skutečnost, že mnohdy, jsouce přítomni takovému
experimentu naší mladé scény, byli jsme uprostřed nejvážnější scény stiženi křečovitým
záchvatem smíchu. Komičnost vzniká, jak známo, přehnáním, přeexponováním jednotlivých prvků a úmyslným nepoměrem mezi nimi a ostatními složkami, z nichž každý dostává
svou vlastní funkci. A tak oním rozkladem a přeexponováváním jednotlivých dramatických
prvků, zvláště hlasových a mimických, docházejí mladé scény tam, kam jistě jít nemínily
a pohybují se se svým dramatem na samém pomezí komedie, na což doplácí především
divák, který si musí neustále a obtížně sugerovat, že je to drama.
Tyto připomínky platí ovšem stejnou měrou i mladým dramatikům, kteří prozatím
vlivem tohoto chybného pojímání píší nikoliv hry, ale jak to kdosi správně řekl, libreta.
Tyto texty se vzhledem k vybroušenosti, vyciselovanosti jazyka dají snadno a se zdarem
recitovat, avšak nikoliv hrát tak, aby z nich povstalo plnokrevné drama. Recept na to ovšem
není, ale náš lit. kritik praví ve své knize, že čtenář má při četbě literárního díla cítiti:
Tua res agitur! A to platí přirozeně ještě zvýšenou měrou o divadle, neboť žádný z uměleckých druhů nemá tak blízko ke skutečnému životu jako právě divadlo.
Tato krise tedy, jak už bylo řečeno, byla vlastně způsobena oním neblahým působením relativismu na všechny obory lidské činnosti, což nakonec vedlo nutně k nesprávnému
chápání hodnot mravních a konečně, jak výstižně říká Miloš Dvořák ve svém článku
(Akord, č. 1, 1 9 4 3 / 4 4 ) , k nesprávnému pojetí vlastnictví. Je vidět, že celá ta věc je mnohem složitější, než jak se původně zdálo. Východiskem snad bude, až onen chaotický vír
dramatického automatismu a bezradného epigonství bude nahrazen názorovou plností a uceleností a formálně synthesou všech dramatických prvků. Především však tehdy, až budou
zase objeveny všechny kladné lidské hodnoty, u nichž právě relativismus umožnil, aby byly
libovolně přemisťovány, ba dokonce zaměňovány a až se znovu začne používat pak všech
složek dramatu tak, aby bylo dosaženo oné ethické očisty diváka, která byla tak žádoucí
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platonovu pojetí dramatu. Takové drama bude svébytným uměleckým celkem, vysoce ethickým, a proto schopným dále žít a pomáhat také příštím pokolením k synthese jejich životů.
Antonín

Z pražské

Bartušek

opery

Nové uvedení Foersterovy opery »Eva« bylo slibováno dva roky. Stejnou dobu čekala na své provedení Křičkova opera »Hipolyta«. Je to k nevíře, ale obě slibované a
stále odkládané opery se objevily na scéně v rozpětí necelého měsíce. Správce opery byl
nějaký Čas nemocen, soubor měl tedy možnost hezky si umělecky zapracovat. Divadlo
využilo chvíle, kdy se disposice nemění ze dne na den a dalo dvěma žijícím autorům
českým, co jim náleží.
Foersterova »Eva« vznikala koncem minulého století, v době přesycené vlivem naturalismu a verismu. Nebylo možno, aby autor nebyl těmito zevními vlivy dotčen. Volbou
námětu Gabriely Preissové se octl na pokraji módy dobové, a když mu vznikaly prvé
nápady hudební, neměly daleko od melodických a tvarových typů veristických. V tom
byla Foersterova »Eva« dítkem své doby. Ale velmi brzo se vymaňuje z tohoto vlivu.
V koncepci konce díla je patrno, že se ohlásilo něco odlišného od veristické machy, a
prosvícení katharsické vztáhlo svůj vliv i na skladebný počátek. V čase, kdy Fibich, vedoucí český dramatik hudební, tíhne k útvarům, v nichž katastrofou dílo vrcholí, cítí už
ne zcela Čtyřicetiletý Foerster všednost a brutálnost divadelních smrtí a hledá odstín výkupný. Poznal u Smetany toto usměrnění a vytvořil jeho první českou alternativu. Dříve
než impressionisté nalezl zvukový a barevný odstín, jenž odhmotňuje skutečnost a prolíná
ji do zvláštní nové sféry spirituální. Bytosti zmítané nárazy života nacházejí pojednou
východiska nová. Evino vyprávění snu je voláním výkupného hlasu, její dobrovolný zánik není sebevraždou, nýbrž smrtí z extase. Dvě dvojice varhanních akordů jsou podepřením visionářského tušení ráje, jehož hudba zve a láká duši. Nasloucháme této hudbě
staré skoro půl sta let s nesmírným povznesením, pod jejím účinem se dosud mění bytost posluchačská. Foerster našel pro finální zpověď Evinu tak mocný nový výraz hudební, že dosud nebyl překonán ničím obdobným. V monothematickém procesu stavebním
pak vede své dílo od počátku přes peripetie a krise hudební k mocné světelné vlně výkupné, v jednom proudu, v jediném ústředním zaměření, v jedinečné síle umělecké sugesce.
Křičkova »Hipolyta« měla premiéru za světové války a od té doby ji Národní divadlo neprovedlo. Neprávem, protože je to dílo živého pohybu a čistého výrazu hudebního, který, při vší závislosti invenční, zachovává si životnost a jemnou působivost. Není
tu problémů duchovních, je to hra časného renaissančního příběhu, v němž prostá bytost prchá před navoněnými artistními projevy básnické lásky do náruče životně upřímného pastýře. Je to malá idyla, scherzový výdech v operním repertoiru. Má líbeznou zpěvnost, trochu smyslu parodisačního, krásnou stylisaci zpěvnou i orchestrální. Sem tam se
mihne efektní zvýšený důraz pathetický, ale brzo ustupuje hravé intonaci základní.
Provedení obou děl bylo velmi vyrovnané a komorně komponované. V »Hipolytě«
zaujaly znamenité výkony pí Budíkové a pp. Otavy a Gleicha, i vynikající postava Jedenáctíkova. V »Evě« byla zjevením pí Červinková, která uměla najít pro tuto složitou postavu vzácné odstíny pěveckého umění, a která v dramatické koncepci šla vysoko, k samé
substanci díla. Třetí akt, složitý a těžký, dostal jejím výkonem pravé mocné odhmotnění,
horoucnost visionářské extase v modelaci pohybu i ve výrazu zpěvním. Nikoliv primado-
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na, ale veliká umělkyně se zjevila v této kreaci. Rovněž ostatní postavy, pouze sekundující postavě hlavní, podaly své maximum, stejně jako v »Hipolytě«. Hudební provedení bylo vesměs dokonalé (Chalabala dirigoval »Evu«, Zuna »Hipolytu«). Znamenitá
komposice jevištního prostoru vyšla z rukou Pujmanových. Obě hry tolik odlišné svým
charakterem ukázaly šíři tohoto umělce, hloubku jeho záběrů a suverenitu, se kterou
buduje styl. Kouzlo výtvarné výpravy »Hipolyty« dokumentovalo,

že Jan Zrzavý

je

inscenátor-mistr, který sobě nemá rovného v hebkém řešení architektonických tvarů a ve
výsostné jemnosti barev, které v Pujmanových světelných kombinacích ukazují, jak scéna
má vyhlížet, aby byla v souladu s hudbou. A tu je nutno uvést jedinou podstatnou výtku, která postihuje výpravu »Evy«. J e to jevištní obraz, který neodpovídá požadavku
díla. J e to výprava zastaralá, a už v době svého vzniku ( 1 9 2 9 )

pro »Evu« nevhodná.

Její úprava v r. 1939 byla sice podstatná, zejména ve změně půdorysu, ale přece se nepovznesla tak, jak se mělo stát. Proklatý způsob divadelních úspor nedovolil tehdy pořídit výpravu slohovou, a dnes divadlo muselo použít výpravy staré, chtělo-li vůbec nové
uvedení »Evy« na scénu uskutečnit. Zde by byla na místě náprava, protože dílo toho
řádu duchovního i uměleckého, jako je Foerstrova »Eva«, si toho nejvýš zaslouží, tím
spíše, že existuje mistr výtvarník, jenž by mistrovskou komposici hudební i režijní dovedl doplniti na žádoucí trojzvuk dokonalosti.

Dva inscenační

Mirko Očadlík

omyly

Provedení Shakespearova »Snu noci svatojanské« bylo pochopitelně očekáváno s velkou zvědavostí. Bylo ovšem již po prvé půlce hry zřejmé, že inscenace je zklamáním.
Předně je tu nový překlad J. Valji. Každý nový překlad znamená, že buď starý již nevyhovuje, nebo že překladatel dal všechny své básnické síly do nových veršů, aby jimi
básníka znovu co nejlépe vyslovil. U J . Valji se má věc jinak. Jeho překlad, jak jasně vysvitne srovnáním obou textů, se opírá o překlad Sládkův. Z něho vychází a k němu se
také vrací. V podstatě lze říci, že J . Valja především obnovil Sládkův překlad. Co je již
zastaralé, převedl do dnešního jazyka. Jinak je překlad téměř stejný, až na několik pepických výrazů, které mají nahradit bodrou jadrnost Shakespearovu. ( U Sládka: »To Šlo
od podlahy.« U Valji: »To je baštička.« U Sládka: »Až se vzbudíš, lásky bol /již ti
usnout nedovol!« U Valji: »Až se vzbudíš, to si piš / lásky se už nezbavíš!« atd.) Ty
nejkrásnější partie, kde zvučnost a hudebnost české řeči láká obecenstvo ke chvále překladatele, jsou Sládkovy. ( U Sládka: »...při slibech všech, jež mužem porušeny, / a jichž
je víc, než hlesly jich kdy ženy.« U Valji: »...při slibech všech, jež muži porušili, / víc
je jich, než jsme důvěřivé snily.« U Sládka: »...neb utrpení je to obvyklé / a k lásce přísluší jak myšlení /

a sny a vzdechy, slzy, toužení, /

ti průvodcové strázně ubohé.«

U Valji: »...neboť to vše je žalem obvyklým, / jenž patří k citu jako sen a vzdech / a
slza, touha lásky druhové.« U Sládka: »Ty čtyři dny se rychle vnoří v noc / a v čtyřech
nocích rychle prosněn čas / a potom luna stříbrný jak luk / znov napjatý na nebes klenutí / v noc bude shlížet našich slavností.« U Valji: »Dny čtyři rychle ponoří se v noc /
a čtyři noci rychle projdou snem. / Pak luna jako v nebi napjatý / luk ze stříbra se
přijde podívat / na naši slavnost.«) Ovšem jsou ponechány i verše méně zvučné, jež si
zasloužily nového překladu. ( U Sládka: »neb Oberon je plný nevole, že v průvodu má
sličné pachole.« U Valji: »Je Oberon k ní plný nevole, / že v průvodu má sličné pachole.«) Někde dokonce Sládek lépe vystihuje vznešenost světa Athéňanů. ( U Sládka:
Zde lůžko mé. Klid všechen dejž ti spaní. / K tvým víčkům schyl se půlka tvého přání!«
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U Valji: »Zde moje lože. Krásné vyhajání. / Posílám zpátky půlku toho přání.« U Sládka: »Já poroučím ti. Netrýzni mne již.« U Valji: »Pryč ode mne. A koukej běžet zpátky.«) Někdy je rozdíl v překladu také zásadní. ( U Sládka: »bláhový děj«, u Valji: »chabý
děj«.) Tyto výhrady ovsem spočívají jen na srovnání obou překladů. Nemám, bohužel,
možnost nahlédnout do originálu, který by jedině rozřešil otázku, jak kdo překládal. Od
překladu přikročme k provedení. A. Podhorský přistoupil k inscenaci »Snu noci svatojanské« tak, jak teď přistupuje vůbec ke svým inscenacím. Popisný realismus. Konvence.
Ani o gram více. Jen a jen to. Nachází ku podivu ještě vždy výtvarníky, kteří scénu naplňují realistickými kulisami, rekvisitami a udupávají tím již předem jakékoli lepší možnosti provedení. Co se může z křehkosti Shakespearových veršů vydupat za podivný prostor, nekouzelný a neokouzlující, barevně přeplácaný a stísňující pohyb! Vím, že nedostačující jeviště divadla Uranie bylo tvrdým oříškem. Ale právě proto je nesmyslné
přeplnit je tolika papírovými srázy, tolika květinami, dokonce toboganem pro Puka, a
vystrčit hrající na předjevištní prostor, téměř do publika. Režijní práce A. Podhorského
toto připustila, vlastně to asi vyžadovala. Sama totiž také nijak nezbásňuje »Sen noci
svatojanské«, nijak nerozlišuje skutečnost a sen, dvojí svět lidí a svět nadpřirozených bytostí, ulpívá jen na slově a na pracném provedení jednotlivých scén. Shakespeare se svou
úžasnou živostí, s rychlým rytmem výstupů, s jemností veršů a jadrností prózy, s jasnou
modelací figur to ovšem vyhrává a diváci jsou ochotni zapomenout, že tu zároveň s básníkem nevítězí výtvarník (neboť ten v této hře udává tón), režisér a herci. Režie se také
vyznačuje tím, že téměř neomezuje herce, kteří pak nanášejí silně barvy tam, kde je
nutno je tlumit. I když by si již sama nedala žádného jiného úkolu, než vynutit z herců
co nejlepší výkony, musela by mít větší úspěch. Nebylo by pak možno, aby na př. rozkošné scény řemeslníků se odehrály tak jen a jen pro vnějšek, aby herci přehrávali a dělali vše možné, aby »chytli« obecenstvo. Jsou to u Shakespeara neodolatelné výstupy,
mají tolik vtipu a humoru, ale v co se zvrhly v Uranii? Ve dva sólové výstupy R. Deyla
ml. a F. Filipovského, ve dvě role vnějškové práce, v níž vyhrává jen rekvisita - oslí hlava s pohyblivými klapkami na očích! Vzdáleny autorovým představám jsou také dvě
athénské dívky D. Medřické a M. Kautské. Vyhovují půvabným a odlišným zjevem, ale
obě posud jen recitují. Medřická má blíže k rolím tragickým, zatím co Kautská ulpívá
na lyrické melodii, již nadřazuje smyslu. Postavy obě netvoří. V menší míře se děje totéž
i představitelům athénských milenců. U F. Hanuše lze sledovat prohlubování práce a
značný postup. F. Kubala přináší kromě hezkého zjevu (který zbytečně vystavuje na odiv
operetní mimikou) podmanivý hlas, jejž osvědčuje na zaníceném přednesu veršů. U všech
ostatních lze těžko mluvit o herecké práci, ač F. le Breux se konečně dostal k roli, v níž
může něco dokázat. Tak celému představení vévodí dvojice Vášová-Vejražka. Oba nezapomínají po celé představení hrát kouzelné bytosti, oba mluví dobře a dovedou nepřemrštěně vyzvednout hudebnost řeči, oba zapomínají na sebe, Vášová o něco víc než Vejražka, ač i na něm je pozorovat, po všech minulých úlohách, že tu přidává a nechce již
vystačit jen s obvyklým výkonem.
*

Intimní divadlo uvedlo ve vánočním týdnu Šaldovu tříaktovou komedii »Dítě«. Tuto
hru je nutno pojmout jako lidský protest proti zlé společnosti, jako oslavu mateřství a
odsouzení lži a podvodu na člověku, jako výsměch vysoké společnosti. Její síla je v tendenci, jež i dnes si ještě uchovává působivost. Pojme-li ji režisér prostě a nezapomene-Ii,
že sám Šalda jí dal podtitul »komedie«, může mít jeho práce kladný výsledek. V Intimním divadle hrají Šaldovo »Dítě« jako tragedii. Režisér K. Máj sice říká, že chtějí hrát
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prostě, ale pathos tří hlavních představitelů je tak silný a často zní falešně, že hru nic
nemůže zachránit. Upadá do přílišné komičnosti, jakou neměl Šalda na mysli. Je tu ovšem
otázka, proč hru režíroval herec K. Máj, když Intimní divadlo má k disposici hned dva
režiséry, J. Jahnů a A. Dvořáka, kteří si na přepracovanost naříkat nemohou. To je
prostě neodpovědnost. Tato výtka nechce být podkopáváním práce K. Májovi, který se
jediný ze starého souboru vypracoval výš, ale výtka režisérům. Aby tu a tam režírovali
něco velkolepého, něco, co

není

celkem

problémem, jakým je Šalda, není

to

trochu

málo? A pak druhá věc. Proč se oba soubory tak houževnatě brání promíšení? Vždyť by
to oběma jen prospělo. Nehledě k tomu, že by to prospělo i obsazování rolí. Takovou
Františku by byla jistě krásně v její prostotě a čistém zápalu hrála A. Hegerlíková. A M.
Hübnerová má pro roli »Dámy s kameliemi« všechny vnější předpoklady. A jiných a jiných podobných situací je tu habaděj. Herci jako S. Sejk by se u mladého souboru odnaučili pathosu a upřílišněné mimice, mladí by získali konversační zběhlost. To vše by
utužilo pospolitost obou souborů a prospělo by divadlu a jeho práci. - Ale vraťme se
ještě krátce k provedení. Rabanova scéna je tak realistická, že bychom to od tohoto výtvarníka nečekali. Když už tento realismus roztopeného

sporáku, proč pak nezůstat

u autorových poznámek a neřídit se jimi? Půdorys je rozbit dvojími dveřmi, schody jsou
vyřešeny špatně, proč se chodí z předsíně po schodech a hned zas dolů do kuchyně?
Méně realismu bylo by výpravě neškodilo, jen dát jí víc pravé atmosféry! Naturalismus
hereckých výkonů Sejka a Májové je také nevhodný. Není nutno a nestojí v »Dítěti«
psáno, že by musel Aleš koktat, že by musel být přihrble sražený v ramenech. To nutně
působí komicky a ne tragicky. Spolu s J. Májovou (nevhodně oblékanou a víc zlou a
zlostnou než povznesenou dámou, ironickou a hloupě jedovatou) zapomínají tito dva
herci, že hrají v náručí obecenstva, že Intimní divadlo je komorní divadélko; to musí
mít na mysli při své hlasové a mimické práci. Kudy jít jim ukazuje hostující K. Kastner.
Střídmost gesta, prostota přednesu, stavba větných celků, to vše dělá z jeho výkonu krásnou postavu, jíž chybí ovšem pevnější rysy aristokrata srdce.

Z hudebního

života

Minulý měsíc přinesl nám několik hudebních
autorů představil se

Jan

Kapr,

Klement

K. Marek

zajímavostí. V

Slavický,

Václav

koncertech

mladých

Dobiáš a Karel Šrom.

Kapr, jehož skladby se v poslední době Častěji objevují na veřejnosti, pracuje svou
vlastní hudební řečí k uskutečnění svých tvůrčích ideálů. Zejména trio pro dechové
nástroje a nonet znamenají významný krok kupředu na této cestě zvláště formálním
ujasněním proti skladbám dřívějším; Kapr začíná své hudební myšlenky opravdu domýšlet. Ve Ztracených písních pro soprán a klavír vadí přílišná ilustrativnost doprovodu.

Od skladatele

charakteru

nekompromisní a upřímná

Kaprova

odvaha

nám

očekáváme

dává

důvěru,

hudbu a ne malování.
že zraje pro

českou

Jeho
hudbu

v osobnost.
Hudba Dobiášova je proti tomu daleko méně výbojná, zvláště v Dechovém kvintetu.
Je sice dokonale technicky jistá a pěkně se poslouchá, ale potřebuje jít skutečně kupředu
směrem, jejž naznačují některé části z Violoncellové suity.
Slavický i Šrom jsou již osobnostmi skladatelsky vyzrálými. Oba směřují k tvůrčí
intensitě. Slavického kvartet a Šromovo trio jsou skladby přesvědčivě jisté a hluboce
cítěné.
Radostné bylo, že se všech skladeb ujali umělci povolaní, jako členové Českého
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nonetu, Peškova kvarteta, Šorm, Hyksa, Heran, Holzknecht a jiní, kteří nám poskytli
ideální obraz skladeb a autory jistě naprosto uspokojili. Také náš druhý dechový kvintet,
Pražské komorní sdružení, se vypracovalo k pěkné úrovni reprodukční.
Předvánoční koncert České filharmonie měl krásně volený pořad z české a německé
hudby barokní a předklasické. Uplatnili se zde mladí sólisté zpěváci, z nich velmi
úspěšně altistka A. Nováková, sdružení Pro arte antiqua, koncertní mistři Daniel a
Slavíček, a Kubelík také jednou u klavíru v Bachově D-dur Braniborském koncertu.
Z české Části programu nejvíce zaujala svěží Míčová symfonie. Vrcholem koncertu bylo
ovšem Bachovo kantátové torso »Nastává spása«

(Český pěvecký

sbor).

Vánoční období nám ukázalo pěknou úroveň naší chrámové hudby. Svůj primát
si zde uhájil sv. Jakub výborným provedením moderní české pastorálky Křičkovy

a

Haydnovy »Harmoniemesse«. Ale i ostatní kostely, které nemají odborně školený sbor,
se vynasnažily, aby co nejlépe oslavily vánoční svátky. Milou tradicí se stává vánoční
rozhlasové provádění Pastorální mše Jana Jakuba Ryby, idealisace české koledy.
Velmi

záslužným

činem

bylo

nedosáhlo bachovské monumentality

hlaholské

provedení

Bachovy mše h-moll, ačkoliv

a velké linie. Také rozsáhlé škrty není možno

schváliti, i když byly velmi obratné a opatrné. (Neodpustíme si také výtku nevkusu pro
cirkusovou reklamu — viz »Největší oratorium světa«.) Přesto Hlahol, který se snaží
každoročně nastudovat skladbu novou nebo v Praze zapomenutou, zůstává mezi pražskými uměleckými spolky s uměleckými ambicemi živlem nejpokrokovějším.

Otevřený problém filmové

Jan Horák

hudby

Navazujeme na nedávný článek »Řádu« o filmovém experimentu »Symfonie života«,
kde byl podán jediný rozbor tohoto závažného pokusu, v němž se hledala nová base pro
hudbu ve filmu, aby ukázal, že problém filmové hudby je otevřen jako každý problém
živého umění. Ale aspoň si musíme pozorně všímat toho, co už máme.
V poslední »Živé tvorbě« je článek, který pod shora uvedeným názvem na tuto otevřenost upozorňuje. Cituje tři hudební skladatele filmové a jaksi mimochodem se zmiňuje také o Brousilově studii »Česká hudba v českém filmu«, jíž začalo naše zkoumání
filmové hudby. Právě na názorech tří skladatelů je to patrné, protože z ní vycházejí. Uvedeme z nich aspoň jednoho. Srnka ve svém zářijovém rozhovoru řekl doslova (podle »Živé
tvorby«), že úlohou hudby ve filmu je »vyvolání

sugesce

prostředí, násobení

účinu

obrazu a stupňování dramatičnosti situace.« Brousil napsal před třemi lety ve své studii,
že cílem filmové hudby je: »vyvolávat sugesci prostředí, násobiti účin obrazu, stupňovati rafinovanými zvuky dramatičnost situace i plastiku postav« (str. 2 4 ) . Autor by měl
o této »shodě« vědět. »Filmový kurýr« na podzim správně upozornil, že by i ve filmu
měly být prameny řádně citovány tak, jak je to pravidlem v ostatních uměních. A autoři,
kteří o tomto problému chtějí psát, by jej měli ovládat. Na hudebních skladatelích ovšem
nechceme, aby mluvili, nýbrž skládali, ale když mluví, měli by být konkrétnější. Mají
bohaté zkušenosti, zvláště takový Srnka. Z nich by měli vycházet, protože by tím prospěli
víc, než když opakují theoretické formulace. Chtěli bychom, aby nám pověděli, jak zněl
ten který úkol v tom kterém filmu a jak se jej pokusili řešit. Také veřejnost, pro kterou
se interviewy dělají, by to více zajímalo než povšechnosti. Theorii spise náleží, aby od
jednotlivých případů zevšeobecňovala, praxe by však měla místo zevšeobecňování nás
spíše učit přihlížet k určitým úkolům. To ovšem neznamená, že by si skladatelé měli
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odříkat uvazovat theoreticky, ale bylo by žádoucí, aby k theorii vycházeli od praxe, místo
od - theorie.
Theoretickému uvažování Časopiseckému by pak prospělo, kdyby opravdu přešlo
k rozborům hudby v jednotlivých filmech a hledalo recept »ex post«, jak sice bylo
správně řečeno, ale zatím nic víc než řečeno.
F. R.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
U příležitosti jedné

výstavy

Charakter! Víc lidské vůně! Lidské stísněnosti i radosti!
- jako by vyzývaly tyto obrazy.
J. Frejka v katalogu výstavy J.

Trnky.

Thematem umělcova pozorování má býti - volá se po tom dnes už z táborů daleko
nejrůznějších - život, kdekoliv postihnutý, na místech, věcech i osobách, v jich vztazích
i akcích. Požadavek ten plyne jednak ze samotné funkce umění, jednak z touhy nalézti
v době tak soustavně rozbíjené ono Lidské, jehož úbytek den ze dne více pociťujeme.
Mnoho se o této potřebě mluví.
A slovo Život a slovo Člověk roste v ústech a roste do rozměrů, v nichž už slovo
ztrácí svůj obsah a stává se pouze slovem.*) Neboť, to nutno připustit, je vždy několikerý
výklad these, není-li dosti upřímnosti a síly a odvahy zříci se pro jeden všech ostatních.
V přesvědčení o svobodě uměleckého názoru, domnívám se, je třeba hledati základní nedorozumění, protože, ach! tato svoboda je přiznávána kdekomu a ne-li, kdekdo si právo
na ni osobuje. A přece jen práce, odpovědná a cílevědomá, práce tryskající z hlubokosti
přesvědčení je s to vydati svědectví o uměleckosti. A není v ní žádné svobody, ale pevný
řád a zákon, tvrdá regule, která odstraňuje vše náhodné, která nedbá řemeslných fines
a fint a která, třebas dílo se na konec zdálo snadným, dává dílu zrát pomalu. Svoboda
umělcova pak je v síle a směru jeho přesvědčení (názoru ethické platnosti, jež nedbá přítomných konvencí), odkazujícího spíše do budoucnosti než na přítomnost, která žije ve
jménu tradice ...jen z chudičkého dědictví minulosti. Toto přesvědčení tradici neopisuje,
ale samo tvoří a jen v tvůrčím aktu je oprávnění umělecké svobody.
Tato svoboda je však brána za samozřejmý předpoklad v malířství, které již - dnes nerozlišuje mezi umělcem a řemeslníkem, t. j. mezi tvořícím a omalovávajícím, díky Školám, z nichž vycházejí samí a úředně stvrzení malíři-umělci a díky společnosti, která, spokojena interiérovou dekorací a zvučností jména, nemá potřebu uměleckých děl. A jako se
vyrábí slohový nábytek pro tuto společnost, malují se i obrazy ve stylu Veliké Minulosti:
renesanční portréty, impresionistické krajinky, holandská zátiší a podobně, vše mírně pokrokové - ale v tomto otroctví konvencím a poptávce není přece ani stopy svobody, byť
by malíři, mluvíce o právu, rozhlašovali opak.
Toto rozvažování počalo na výstavě Jiřího Trnky ve Vilímkově galerii (mluviti bu* ) Připomeňme si, že ve znameních těchto slov byl svého času Činěn pokus o jakési
formování generace. Oceněna byla později Jindřichem Chalupeckým: »Jest generací, a to
generací akademickou, parnasistickou, jest generací nepřátelskou umění. Mohli bychom
dokonce říci, že právě proto jest generací.«
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du jen o jeho pracích tam vystavených). U obrazů technicky dokonalých, u themat, jež
byla by s to přivésti tě na optimističtější myšlenky, kdyby byla méně dokonale namalována, s menší šikovností, s větší však přesvědčivostí. Jako bys to vše už znal odjinud, jako bys to znal ve vydáních opravdovějších: obrazy inspirované divadlem, scény z velkého
jeviště i potulné boudy, počínaje Daumierem a konče třeba naším Tichým. A přece najdeš v nich i formu Daumiera i Tichého (a jinde jiné ještě reminiscence). Jinak je to
jen omalování více nebo méně objektivní divadelní práce, se všemi řemeslnými efekty
mistrů šerosvitu. Trnka nalezl svůj způsob kresby a co z ní dokáže zachovat v olejovém
obraze, je výrazné; na neštěstí často mu z ní zůstane jen gesto, které vyspravuje světelnými reflexy, lazurami (je dnes velmi oblíbena), vykreslováním detailů nebo jen rafinovaným naznačením. A přes všechno komposiční úsilí jsou to obrazy roztříštěné a přes pojaté náměty chladné, neboť divadelní podívaná, použitá jen jako prostředek k vytvoření
světelných sensací ochuzených o barvu přestala být oním »zdivadelněním života«, aby se
stala jeho zpózovatěním, takřka genrem. A pěstuje Trnka i genr jako takový pod silným
dojmem z Breughela. U tohoto ovšem figura na obraze byla opravdu člověkem; jeho realismus stal se však u Trnky něčím podřadným, figury zfigurkovatěly. Vystavené portréty
jsou ukázkami hodinové práce.
Způsob tohoto malování byl nedávno nazván historismem. Zdání staroby má mu být
ochrannou vignetou v příboji toho nového, co právě nyní vzniká. K čemu tedy byla celá
ta doba od kubismu po dnešek?
V bohaté činnosti pražských výstavních síní - usuzuj jak usuzuj - stále jen cítíš, jak
je rozmělňována až do ničeho grešlička umění těchto let, jež každým dnem explodují
v nových zvratech a jež nabízejí tolik filosofu i umělci. A není omluvou, prohlásí-li někdy
sám autor, že ví, jak špatné práce vystavuje.

Svědectví dvou

Stanislav Talaváňa

portrétů

Na výstavě Podobizna v díle Františka Bílka, uspořádané v Alšově síni Umělecké
besedy, vidí návštěvník vedle sebe zavěšeny dvě portrétní kresby: Podobiznu O. Březiny
z roku 1905 a autoportrét Fr. Bílka z roku 1937. Snad je úmyslně zavěsila sem ruka
pořadatele, snad v tom bylo řízení jiné. Hledí na vás sebevědomý, sám sebou si jistý
starý pán, který má za sebou životní dílo umělecké, o jehož hodnotě ví, a který s pýchou
shlíží na vás, jak s obdivem se skláníte před dílem umělce — jeho dílem. Je to dílo
vzácné a váš obdiv je oprávněný.
A vedle stojí na obraze jakoby nesměle postava jiného umělce, básníka a myslitele,
druha a přítele onoho umělce prvního. Zdá se vám, že jak tam stojí, štíhlý a plachý,
rozplývá se v rozpacích za to, že se vám zjevuje a že by raději odešel ne proto, že
by s vámi nechtěl nic mít, nýbrž jen proto, že se na jeho tvář díváte a že v ní hledáte
a nalézáte odlesk jeho výsostného a pokorného umění. Ale není ta pokora ani ta
plachost portrétu nijak naočkována, i v postoji muže je jistota vnitřní, knížecí důstojnost,
ale vy vidíte a víte tak dobře, jak on, že království jeho není z tohoto světa.
Velikým byl zajisté umělcem František Bílek a v oblasti svého umění vpravdě
jasnozřivým a vidoucím, když uměl bez rozpaků a v pravý čas vydat takové svědectví
o člověku. Jak veliké a slavné je vítězství umění nad nedostatečnostmi rozumu a vůle
a nad slabostmi našimi; jak nutně a takřka kategoricky umí obrátit i svého autora
na ruby! Umělec vyvolený zvítězí nakonec i sám nad sebou, nad omyly a poblouděními
člověka.
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