J i ř í Šotola
EPILOG
Byl to ten den, kdy do poháru
s prstenem spadne listopad.
Oslepla v městech okna barů
a zmlkly housle. Ještě hrát
v takových dnech, dnech slz a zmarů
To smrt je lehčí v čase tom.
A smrt se slila do pohárů.
Byl to ten den, kdy v chvíli hromů
připadal jsem si jako strom,
strom na balvanech v mrtvém lomu.
V takový den se zřídka stává,
aby nás ještě mátly sny
a tam, kde roste trn a tráva,
abychom našli prameny
a vodu, která odkapává
jak husté víno přes čeřen.
Dnes už jen v básních se to stává.
A přece já, jenž hledal všude,
i v neštěstí, jsem našel sen
jak zralý hrozen v míse chudé.
Ten sen na Vaší podobizně
se chvěl jak v džbánu mladý med.
Ten sen byl ilusí mé žízně,
ve které žil jsem tolik let
v hladu a v hlubokosti trýzně
a myslel nad dnem mělkých lžic
o neskutečné podobizně.
Bylo to, jak když v čase blesků

do železa a do vichřic
roubuješ růži na netřesku.
V tom snu jsem hledal pro plameny,
tryskající z mé samoty,
hliněný kahan, kahan ženy,
studnici vody pro své rty
jak olej pro knot rozžhavený,
a snad i tóny, v nichž by krev
stala se hudbou nad plameny.
Ještě dnes cítím, jak se lije
z úst Vašich ve mně zrání rév
a zrání hlubin poesie.
Ten sen, to byla cesta s Vámi,
divoká jízda samý vzdor,
nejtvrdší cesta voštinami,
kde pluh se láme o úhor,
a zase cesta nad vodami,
kde černé víno sládne z pěn.
Tak se mi zdála cesta s Vámi.
Nebyl to stín, stín na kameni,
a nebyl to už ani sen,
jen horká touha po splnění.
A řekl jsem si: Nevěděti
je ještě horší, než být jist,
že jdem zas od deseti k pěti.
A napsal jsem Vám v noci list,
jak rozhodil bych zrno k setí,
šeptaje, že je lépe žít
ohnici, nežli nevěděti. Je to snad zvykem v tomhle čase,
že vše se musí ukončit,
kde jindy teprv začíná se?

Váš dopis přišel: »Nedovedu
trhat květ, když se nabízí.
Je všechno kolem jako z jedu.
Je všechno kolem jako z rzi.
Snad je to jenom cesta z ledu,
jež v horách vede k temenu.
Milovat? Nesmím. Nedovedu.
Vzpomenu vždycky v trpkém žití,
až spatřím oheň z Vašich snů.
A ať Vám stále hvězdy svítí!«
Já četl list ten v domě chudém
a těžký žal mi z něho zněl,
žal nade vším a nad osudem,
nad žatvou osamělých včel,
A vrátil jsem se ke své svíci
a do hladu a do dřiny
a k nové cestě za vichřicí.
Začínat znovu? Nechce se mi
dožít se ještě nových ztrát.
Ani mi nelze nad číšemi
na jedné struně smutek hrát.
Jsou ještě města v cizí zemi,
kde možno žíti v proměnách,
když doma zůstat nechce se mi.
Jen nespočinout v tmách a v klidu.
Snad setkáme se - svět je malý jako dva vichry v ovoci.
Snad uslyšíte jen, že v dáli
umírám sám a v nemoci.

Řeknem si pak, že jsme tu stáli
jak tvrdé kmeny v každý čas
a že nám svět byl vždycky malý.
A že to nebyl jen den zmaru,
ve kterém osud spojil nás
jak prsten s hroznem na poháru.

Petr Tichý
V SAMOTĚ
Někdy mne přepadne spěch a někdy úzkost.
Pak ztrnu, dívám se zároveň na oblohu, na svět i na sebe, jako bych
byla trojdílné zrcadlo, a z úzkosti nejsem s to promluvit a ze spěchu nemohu učiniti kroku.
Čas letí.
Marie Bianca - - Znovu se divím tomu jménu, protože se mi zdá, že
mne vlastně zavázalo k mému úzkostiplnému spěchu.
Hlásky nakreslí obrys a člověk v něm musí žít. A to je poslání, jež si
horce uvědomuji ve chvíli trojdílného zrcadla a nemohoucnosti.
Jen ještě krátký čas Co mám činit ? Odkud se bere touha zůstat zde ve svém jménu ? A co
má zůstati v jeho obryse? - Vánoce pro stromky, zahrada ohraničená mými
hláskami, zahrada pro všechny lidi, proměnlivá ve své kráse pro všechna
srdce ? Anebo vzkaz, hozený do moře ve chvíli nejvyšší ?
Proto mám naspěch. Nikoli z pýchy, ale z povinnosti květů za milost
života z matčiny lásky.
Pospíchám a jsem svázána. Nestačím. Já, člověk, ne víc než prach
v slunečním pruhu. Nestačím na vzkaz jediné chvíle, na dějiny jediného
svítání.
Nestačím - a chci.
A nejsem malíř, nejsem virtuos, nejsem spisovatel. - Več se vtělí má
vůle, nemám-li dětí ani lidských, ani božských ? V takových časech trnu úzkostí, že najdu smrt, ale nenajdu svého díla.
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B E Z E SPÁNKU
Ten dnešní den jako by neměl spánku, jen sršící spektrum na hřebenech hučícího příboje. Jako bych neměla nikdy spát, ale měla nastoupit
cestu, vždy novou, vždy stoupající i letící dolů, vždy plnou zástupu i vyprázdněnou tichem, mlčící i znící vysilující vřavu propadavého tápání
i užasle jistých zlatých a pevných dotyků.
Kde jsou lidé, kteří dorůstávají v mých snech z předjaří, z drobných
poupat mého usínání?
Kde je bíle zamžené usínání, které kvasí do barev, světla, tvarů a řeči ?
Nespaní probíhá sluchem jako zmáhající se šumění listí nepřehledného
háje: šumí s ním oblaka, voda i čas a všechno je neklidné v krvi neusínání,
zadýchané během ve větru, bzučící roj, který nemá ještě plástu. Vzdálenost spánku, spánku jako přítomnost obrovské práce!
A únava z bezmoci dojet do všech nejlíbeznějších i nejskrytějších stanic,
žádostivě a dobrodružně bezejmenných, dokud bys je neustálil svým slovem v Mléčné dráze nebo ve své duši!
A bití každé pozdější hodiny, jež jest jen mžikové uvědomění si nového
omráčení! Konečně se ti zdá, že hodiny bijí příliš rychle za sebou, a ty se řítíš záplavou životů, vychutnávaje každý s jasnozřivým klidem se všech stran
v droboučké, chumelivé tříšti času, děsivě, znásobené bdící jako v hluboko
ponořeném středu divuplného spánku.
Hodiny, v nichž jsou slova dravčím, oklamaným skřekem ve výšce a oči
se otvírají vysílením do tmy, matouce si ji se svými víčky.

DÍTĚ
Dívám se na dítě, které má širé oči, připomínající jarní tání, jehnědy
a ovečky.
Dívám se na ně a najednou hledám očima kolem něho, jako bych
hledala či postihovala svatozář.
Z čeho by jinak rostlo ? Je mi to jasné.
Jenomže jsou to spíš kruhy, spadlé okolo dítěte, svítivé, prstencovité
vrstvy, neviditelná, hedvábná přadena, v nichž dítě stojí jako motýl
v kukle, vyjídajíc ji k své živé kráse.
Jaké bude, až narazí na poslední vrstvu ve své hladovosti? - Prorazí-li
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křídly, prvně zcela rozpjatými, na oblohu, ničím už nezastřenou? - Dítě,
uzrálé do samostatného zdroje světelného ? Dívám se do očí dítěte a snažím se naplniti láskou, neboť mne chytila
úzkost, nejsem-li snad i já součástí kůry, jíž vyjídá dítě podnebí své duše.
Ta sirost, rozlehlost očí, ničím nezacloněných! Skleněná, nesmírná okna,
omytá deštěm z Potopy a připravená pro Duhu. Nevinné, zvědavé vyčkávání velikého, velikého pole, jarně a jitřně nahého, poněvadž skřivan zpívá
dřív, než na ně doroste slunce.
Dítě se mne očima dotklo jako neznámé květiny nebo cizího ovoce
a nenalezši ve mně chuti, položilo mne na okraj okna běžícího vlaku.
Nemám vsak pocitu ovoce nebo květiny. Spíš se mi zdá, že na kraji,
kam jsem byla odsunuta, musím zkusit nadzvednout křídla pod mizející
tkání těch podivných zásnubních prstenů našeho růstu.
- Ne, nepatřím v podnebí tohoto děcka, ale naše nebesa se na zlomek
vteřiny dotkla.

VERŠ DUŠI PROSPĚŠNÝ
Ó vy holubi, ó vy bělouncí!
» N e j s m e holubi, nejsme bělouncí.
A my jsme vaši strážní andělé,
vašim duším jsme ochranitelé.«
K d e jste bývali, kde jste letěli?
»Při smrtelné jsme byli posteli.
T a m , kde duše se s tělem loučila,
hořce plakala, se poroučela.«
T ě l o bílé mé, a ty odpusť mi,
a ty odpusť mi, země matičko.
Duši na horu krutou vyvedli,
s hory vysoké dolů pohlédli.
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»Duše, pohleď na ohně horoucí;
duse, pohleď na smolu na vroucí.
Pohleď na oheň, který nehasne;
pohleď na červa, který neusne.«
Duše hříšná se strachem zachvěla,
ihned v tělo se zase vrátila.
Ty jsi, tělo, prach, v prach se navrátíš;
a ty, kosti má, klidně v hrobě spíš.
A já, duše, jdu muka na věčná,
muka na věčná, na nekonečná.
Ty jsi, tělo, prach, budeš v hrobě hnít;
ale mně, duši, bude na soud jít.
Před Kristem tu stát a odpověď dát odpověď jak dám, dobrých děl nemám!

Lidová z Rajus, přebásnil J. Středa

Jaroslav Morák
POESIE LIDSKÉ E X I S T E N C E A VÍRY
II.
K básním Jana Pilaře v poznámkách o soudobé poesii
J á na cestu se vydal, jdu,
kde proudí svetlo do okna.
Milostné dopisy

Při běžném pohledu nezdá se být samozřejmé, proč právě t. zv. exaktní
přírodovědecký způsob myšlení a jeho methodika přináší ke konci
XIX. století naprostou relativitu v hodnotách a v myšlení vůbec.
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A přece: v okamžicích, kdy tento positivismus pokusil se ze svých racionálně a experimentálně získaných poznatků zachytiti skutečnost jako
pravdu, musel se uchýliti k irracionální představě, k theorii, byť jí otevřeně
přiznával omezenou platnost, odvislou od jejího souladu s rozumovými
poznatky o hmotné skutečnosti.
V tomto údobí je zejména charakteristický vývoj umění, které v době,
kdy se zdá, že výsledky positivních věd znaturalisují veškerou skutečnost,
vytváří impresionismem přehradu, která je dále známá pod pojmem » o d klonu umění od života«. Impresionismus, toto časté východisko »moderního umění«, je příznačně zván ještě naturistickým pantheismem, ale
víme, že Manet, chtěje doplnit »skutečnost« obrazu atmosférou, octl se
tváří obrácen k neskutečnu, v ilusi. S tím srovnejme téměř evropský zjev,
že od devatenáctého století jeví se zřetelně převaha poesie lyrické nad
epickou, tedy převaha osobního citu a individuálního duševního stavu
(sensualismus), který si v dalším běhu dodává odvahy vystupovati i proti
elementárním zjištěním rozumu.
Tak vzniká v protikladu těchto dvou principů, totiž neosobního a svou
mírou odlidštěného rozumu a subjektivní anarchie citů, relativismus, křtěný
zejména filosofickými systémy o plodném prostředí (Bergson), vitalismem
Drieschovým, strohým rozdělováním pochodu intuitivního a rozumového
atd. Jestliže však slovem relativismus můžeme postihnouti ráz určitého
období, které přijímá naprosto protichůdné (a nejčastěji dogmaticky stylisované) theorie, znamená to, že již zde pod povrchem kypícího života tušíme něco podstatného, zejména, když do rámce doby promítané theorie
jsou v podstatě návody k poznání života - jako trvalé skutečnosti.
Prochází zde jistá linie několika uvědomovacích procesů:
1. Individuální poznání zakládá se v podstatě v trvání prožitků, které
nám zprostředkovávají vědomí o světě faktů jako o silách a okolnostech,
na něž jsme jistým způsobem vázáni a které ve smyslu sympathetických pochodů vzbuzují v nás i jistý dojem o různé kvalitě těchto prožitků.
2. Z tohoto psychologického momentu, který věci promýšlí v jejich
poloze vůči nám, vyvíjí se i otázka po jejich uspořádání. Řada prožitků
určitého druhu vytváří jistou názorovou maximu, jejíž platnost zůstává podřízena individuu, především pak jeho psychologickému i fysiologickému
uspořádání a jeho změnám. Na př. spolupůsobí tu věk mentální, život jako
»zkušenost« v dimensích fysikálního časoprostoru, vztah k funkcím erotickým atd. Tato názorová maxima je však nejistá, neboť lze očekávat příchod prožitku jiného, který vzbudí vzruch mohutnější: možnost překvapení
z vnějšího světa, životní relativismus ve své pravé podobě.
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3. Jestliže tedy tyto prožitky, takto námi uváděné ve vztahy, mohou při
své omezené platnosti a závislosti vytvořit u jiného člověka jinou posloupnost a smysl, lze míti za to, že ony nejsou v sobě celkem, nýbrž jen částí
něčeho většího, co je podmiňuje a obepíná, a co je nezávislé na množství
naší vnější zkušenosti. Takto postupujíce, přibližujeme se od pouhého náčrtu světa, jak jsme jej získali prostřednictvím naší smyslové a psychické
sítnice, k samotnému uvažování o podstatě světa, kde prožitek sám v sobě
není už poznáním, ale toliko k poznání vedoucí, jímž se svět stává nám
vůbec přístupný.
To, co zde schematicky podáváme, nikterak není jen vyspekulovaným
náčrtem: snadno můžeme si tyto směrnice odůvodnit na současné (ne podle
křestního listu) a skutečně přítomné poesii, ať už přijmeme jakékoliv jméno
v okruh našeho pozorování. Jako bychom mohli začít Josefem Palivcem,
který se jako básník projevil až v páté desítce svého života (a jehož nové
verše v knize Síta mluví o vlnách a tůních, jako ti opravdu »nejmladší«),
tak můžeme dnes - po Kamilu Bednářovi - vymeziti si básnické vidění
pětadvacetiletého Jana Pilaře.
I
Chceme-li vyjít skutečně od počátku, zastavme se ještě před Pilařovou
prvotinou u jeho veršů, které jsme čítali dříve ve studentských časopisech,
v jejichž prostředí Pilař vyrůstal. A jako ve formě dopisů psané noticky
poučí nás o Pilařově zájmu o duchovní posici dnešního strukturalismu,
o bezzáměrnosti poesie, tak již tehdy kladou si jeho básně samu otázku
o podstatě tvoření a cíli, ke kterému ono směřuje. V souhlase s nimi postupuje zde i báseň thematická, z konkrétních prožitků vzrostlá. Uveďme závěr jedné z nich (Studentský časopis, ročník X V I , str. 15) :
když ale stíny přejdou

proč já sám musím tak těžce přilnout

pomalou chůzí k dálkám

sklonit se a hladit a hladit

proč já zůstávám sám

tebe má země

s nevyzpytatelným prostorem polí a nebes

ke které se vracím jako k své lásce

Verš »proč já zůstávám sám« ukazuje již přímo k notě, která je ražena
v Jabloňovém sadu (1939), kde se jí dostává charakteristiky snu a snění,
onoho okamžiku plně prožitého, který v nás trvá dál, když podnět k němu
už dávno vymizel. Podobně jako Bednář, i Pilař je šacován a ovíván
větrem, vzpomínkou na chvíli, kdy se prostřednictvím básně rodila poesie.
V této první své knize, jejíž název je příznačný nejen pro stejnojmennou
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báseň ve sbírce, pracuje Pilař téměř důsledně s tímto pocitem. Vychází
z konkrétní malby zážitku, který umí jemným způsobem načrtnout, ač nechybí vzpomínka na Zahradníčka, Hrubína, Stehlíka i Tomana:
Strom v zahradě, meč zasazený v jilci,
úl krve stoupající od kořenů
a pláštík koruny jak cáry na opilci,
vím, podobá se útěku a neznámému jménu.

a takto ztvárněný výraz klade se do protikladu s vlastním vývojem básníka:
ze šatů úzkosti tak jako kmen tvůj v zemi
chtěl bych se vysvléknout ze strachu před uštknutím!

V konstrukci básně rozuměj snahu přivodit nazpět jednotu, odkud vyšlo
básníkovo zření. Uvádíme motiv, který se variantou opakuje i jinde:
Verš v rozemnutém tichu vyřčený
noc celou rozechvěl

Znovu vyříci slova, která dozněla, pozdvihnout přilbu noci... Hojnost a
plodnost citových prožitků chce si vymoci Pilařova poetika:
Za rána deštivá, za malá poranění
je moje duše vděčná.

Z lásky k rodné zemi, ve stálém vciťování se do jejího růstu i jejích běd neboť v této části je Pilařova poesie anthropomorfisací světa - věří Pilař
ve stálý růst svých básní:
Jdu s nimi stále k plameni světla blíž
prodíraje se ostrici a tmou,
snad, pane, někdy vyslyšíš
můj hlas, vklíněný v zemi sedmibolestnou.

A v tomto tónu doznívá ještě první část druhé Pilařovy sbírky Stesk
Orfeův ( 1 9 4 0 ) :
a chtěl bych z kořenů všech trav a stromů pít
jistotu neznámou jak z hloubky nedozírné!

II
Přes příbuznost ladění prvního oddílu této druhé sbírky rozpoznáme,
jak se zvětšuje rozdíl mezi sympathetickým pochodem do věcí a duchovním
ekvivalentem ze zažitého, které se stává samostatným duchovým majetkem.
Vzpomínkové ladění, ostře vynikající,
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(Bylo to včera - někdo našeptává,
že ještě s námi je, že ve snu našem žije.)

mísí se s motivem vlastního smyslu existence, jakmile tyto zážitky samy
vstupují do roviny »předmětu« básně.
Jak poutník ztracený, jenž zbloudil v cizí svět,
vyšel jsem z krajiny, z té, která vydala mne,
a přece divný svár, zde zůstat či jít zpět
se vrací do mých úst a doléhá teď na mne.

Do veršů, které při svém vyrovnávání se s prvotní thematikou Jabloňového
sadu znamenají skutečný přínos v naší poesii, zasekává se však ostře kontrastující komentátorský verš, s kterým si tušící básník žádá hlubšího, do
sebe nyní obráceného zraku. Jím je zejména poznamenána druhá, střední
část Stesku Orfeova, v níž Pilařova poesie přechází ke kosmomorfisaci člověka a jejíž snažení připomíná leckde naléhavě mallarméovské: »jediný
vrh kostek nezničí náhodu«. Je třeba postavit svou báseň tam, kde není

náhody, kde poesie prochází skutečným těžištěm svita.
Nic, ani doušek rodné řeči,
ani krok vtisklý na kámen,
nic ze smutku mne nevyléčí.
Sám budu, sám a omámen
tou dálkou, která stále tlačí
pod kůru zítřků krásný sen.

Touha, která přechází z vnějšího světa do duchovních dálek, od povrchu věcí do jejich podstaty, je obecně platná pro dnešní vývoj soudobé
poesie. Básněmi Kamila Bednáře a nyní Jana Pilaře vedeme průřez, který
má dopomoci k objasnění také této otázky, ale snadno bychom přiřadili
básníky další. Jestliže k pomezí této poesie vedou různé cesty a různá intensita, plynoucí ze subjektivního založení toho kterého básníka, pak dosahujíce jí, hovoří všichni touže ideovou řečí, která probíhá před našima očima
jako vesměrná a všelidská:
Bláhová písni má, rty veršů vysloviti
pohnutí nad slovem, již bylo víc než vzkaz!
A rybář nad řekou chce perlu vyloviti
a míti jistotu, ó tenči než tvůj vlas!

Je jen přirozené, že to, co je společné v duchu, musí se projeviti určitým
způsobem i viditelným znamením slova jako symbolu. Čtenář si najde
snadno na příklad mezi Pilařem a Bednářem téměř tytéž slovní i veršové
obdoby, stejné metafory a zejména stejné paradoxní spoje v místech, kde
se slova odtrhávají od essenční znakovosti k samotnému styku s podstatou

68

naší existence (jak jsme již při Bednářových básních poznamenali). Uveďme jen některé: »čta je, já prohlédl... kde naleznout chci to, co zřím...«
atp. Z téže roviny nazírání je oběma básníkům společná touha podchytit
smysl věcí, jak se jeví v prvopočáteční jsoucnosti, nezatížené měděnkovým
časem konvencí a jejich »praktičnosti«, s jakou jich obecně používáme.
Je ovšem nutné zdůraznit, že ačkoliv mluvíme o ideologické rovnomocnině v poesii mladých básníků, nelze přehlížet rozdíly, které vyplývají
z odlišného subjektivního založení a dlí jistě i v různosti prožitků, kterými
se básni dostává viditelného povrchu. Srovnáme-li na př. Bednářovu sbírku
Hladiny tůní a Po všech svatbách světa s Pilařovým Steskem Orfeovým
i s třetí knihou Dům bez oken, objeví se nám znatelné různorodosti. Pilař,
na rozdíl od Bednáře, u kterého často přesahuje sám osobní prožitek, vidí
sice niternou nutnost poesie obnaženého lidského nitra, ale předem ji odhaduje jako bolestné meziaktí, z kterého se vrátíme do světa jevů a tvarů,
abychom je mohli zobrazit z takto dosažené vnitřní jistoty a plnosti. Proto
také, aby si objasnil skutečnou naléhavost započaté cesty i mimo sebe,
mimo svůj jedinečný osud, přirovnává se v duchovním vlnění k Ovidiovi
(mottem z Metamorfos je kniha též uváděna), který z vyhnanství píše své
básnické listy domů, z téhož důvodu mluví Pilař o Danteově Božské komedii a vnitřní způsob této očisty ohněm introspekčního poznání připodobňuje si s Ikarem:
Do tvého osudu, jenž podobá se mému,
Ikare, touha má se ponořila znova.
Tvá křídla spálil žár a pádu ničivému
svěřil jsi pyšný let. Ó touho básníkova!

Sledujeme-li touto cestou naše básníky, narážíme na jádro jejich poesie
v navzájem se objasňujícím smyslu mezi naší duchovou determinací a tvůrčí
svobodou člověka, mezi nimiž plyne výraz a obsah lidské - jak dalece
tvůrčí? - aktivity, Činu. Básník našeho času s oblibou volí ke znázornění
svého osudu motiv poutníka a věří, že přijde mu čas, kdy jeho, zatím hledající poesie, se změní za ranního rozbřesku ve zpěv a báseň plná zármutku,
nedočkavosti, otázek i snů se vykřeše v poesii tryskající z niterné jednoty
básnického rozřešení a z rovnováhy člověka, smířeného ve svém poznání.
a na posunek Čeká, horkou lázeň míz...
Kdy dojdeme a srdce pod oděním
se dotkne života jak na počátku kdys?

V této, v dokonalém smyslu slova víře, probíhá básníkova cesta, kde
každý tvůrčí čin vyplývá nám jako odhalování utajeného smyslu našeho
duchovního určení a hodnota činu vyzní právě dle toho, jak odpovídá na

naši nevědomost.
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Ta báje podél cest je stále, stále jiná.
Je čas už přicházet, oponu odhrnout.
Anebo zůstanem jen při svém putování
tak trochu záhadném, jako je první hřích...

Málo je řečeno tím, že básník se rodí. O svoji poesii musí, musí bojovat.
III
Básník roste z člověka. K obecně lidským zmatkům, k tápání a k tomu,
že i on je v základě dítětem svého věku, dostal přidáno nadání, schopnost
vstoupit tam, co nás obklopuje, k tomu, co nás předstupuje a vyříci to slovem tak, aby slovo samo přinášelo dobývanou skutečnost, aby bylo více než
mátožný vzkaz. - Kde ostatní se zajíkají, vypadává jim pero z rukou a slova
vnitřním přetlakem rozpadají se jen v bezútěšný sled hlásek a bortí do
chaosu a ssutin, tam básník samotným slovem naplňuje. Tam, kde nepoctivci hledají úlevy v nic neříkajících frázích a poctiví mlčí, roste básník
z člověka a jeho báseň přináší aspoň část odpovědi na naši nevyřčenou
otázku. Báseň ztvárňující to, co my jako beztvaré, ale jsoucí pociťujeme,
obrací se k lidem, a obnovuje v nich víru, chce aby věřili. Aspoň část našich
tajemství a tušení převádí do lidsky pochopitelného poznání pomocí slov.
Slova se stávají symboly pro přímo nepoznatelné, ale uvěritelné. V tom
asi je obecný význam básníkův:
ve víru za mnou, nejhlouběji,

On věčnost nás, On před slovem,

v trýznivě lživém zrcadle

plápolající v slzách svic,

přebývá On, On vše a nic,

On krutá pravda v srdci mém.

V první ze tří částí Domu bez oken (1942), v Monolozích, se autor
probojovává do středu otázky, která mu má objasnit smysl jeho tvoření,
jeho básnického činu. Jestliže v předcházejících sbírkách jsme viděli, jak
smyslově a citově nazíraný svět, prožitky zpřístupněný, zakládá v našem
vědomí myšlenkový názor na svět, stává se nyní tato myšlenka sama předmětem a problémem poesie: to znamená, i ona chce najíti svoji formu, aby
byla prokázána.
Již nepomůže citů záplava,
jen jediné, jen velké slovo: chci!

Myšlenka v nás (»jen jednou uchopená«) nezůstává staticky na povrchu;
sama se formuje něčím, co nemůžeme vyjádřiti, pro co nenalézáme prozatím slov: jen opisy a jméno Nejvyššího. Úkolem básníkovým je však uvědomiti si její spění, odůvodnit cíl a záměr tohoto pronikání z důsledků,
které sami pociťujeme v sobě jako stigmatisaci člověka:
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Už chvěji se, chci odejíti,
leč nemohu. Cos svírá mne.

Na této hranici nevyslovitelného, v prázdnu »za hmatníkem«, nalézáme
věci a předměty vnějšího světa jako symboly pro tušený absolutní prostor
a nikoliv jen jako výrazy naší exprese nebo natí imitace.
Tušené poznávání této vesměrnosti, kam ústí všechno naše jednání
a všechny prostředky vedoucí k poznání (filosofie, věda, umění), dovršuje
v člověku smysl jeho existence, aby odtud, odkud se v tichu rodí odpověď,
...řek životu váhavé slovo: Věřím?

Člověk na zemi, druhý oddíl téže sbírky, ač navazuje těsně na Monology, překonává je směrem k řešení, které plyne z této víry v poznání života. Básník odhazuje svá šálivá roucha, nachází svoji pravdivou podobu
a vyznává se ze své víry v neomezenou účelnost života a v jeho smysl.
Což není krásnější

Což není krásnější

než bloudit za prchavým

mřížovím tajemství

zde zůstat mimo čas

se k sobě prorůstat ?

a zahalit se novým

Až na dně kdesi mlčí

oděním Šarlatovým,

tvá podoba a duše

poznamenávajícím nás?

jak v rozvalinách sad.

Vzbudí-li v nás poslední verš vzpomínku na první Pilařovu sbírku Jabloňový sad - pak ze smyslu této poesie, která kácí původní představy,
aby jich později mohla použiti v jiném, vyšším smyslu, můžeme v několika základních větách odvoditi vztahy současnosti k romantismu, zejména
pak k jeho maximálním stanoviskům o »přehodnocování hodnot«, které
byly až do našich dnů červenou nití romantického názoru. Byl to zejména
Friedrich Nietzsche, který dal v knize »Tak pravil Zarathustra« svým myšlenkám úderný ráz a který tvůrčí akt pojal jako třetí stupeň ve vývoji činného
ducha, zpodobniv jej s dítětem (po alegorii velblouda-ducha, obtíženého
vším, a svobody si domáhajícího lva): »Nevinnost a zapomnění je dítě,
novopočátek, hra, od sebe se točící kolo, první pohnutí, svaté přitakání.«
Jestliže toto učení Nietzscheovo je pojato v absolutním smyslu zcela svobodné vůle a vykazuje v sobě ráz objevu, něčeho zcela nového, člověkem
od základu stvořeného, pozorujeme dnes spíše, že mladý básník (a soudobý člověk vůbec: odtud tolik »návratů« v české poesii v přelomu našich
let) ve své tvorbě spíše odhaluje to, co je věčné ve svém trvání, přímo nezávislé na naší individuální jsoucnosti, co je před námi i po nás - i bez nás
jako osamoceného jedince.
Počáteční vývoj takové poesie způsobuje, že mladému básníku v oddílech, kdy se potkává s podstatou svých meditací, uniká forma, která sama
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přináší poesii, a básník ulpívá jen na komentátorském výkazu o člověku.
Říkal-li už Baudelaire, že přehánění ve vyjadřování obsahu, jenž má být
pouze naznačen, »manie, dělat z proudu podzemního v díle proud viditelný
a vyšší, mění v prosu... domnělou poesii některých také básníků«, podotýká
k tomu F. X . Šalda v úvodě k Bremondově Čisté poesii, že »kontemplativní poesie dostoupí vždycky bodu varu, za nějž nemůže, kdy se zajíká,
blekotá, zmlká«.
(Dlužno podotknouti, že první dvě části v Pilařově Domu bez oken
mohou býti podle potřeby nazírány s obou těchto stanovisek.)
IV
Po bouřlivém údobí, které v podstatě vymezilo lidské hraniční dimense
v prostoru, ve kterém žijeme (bezpředmětná malba, divadelní avantgardy,
výtvarná exprese v nejostřejších důsledcích), nastává údobí strukturního
názoru na svět, který znovu vyžaduje vytvoření osobnosti jako duchové
jednoty. Ale osobnost neznamená jen vnitřní jednotu, samu v sobě uzavřenou; je to především konkretní jednota jednání, jehož podkladem je
vnitřní přesvědčení - víra.
»Nejprve zachvěla se hlubina duše, pak toto chvění dospělo k činnému
povrchu.« (H. Bremond.)
V Pilařově poesii setkali jsme se často s pojmem snu a snění. Ve druhé
knize (Stesk Orfeův) nastal přelom při uvědomování si, že sen, který vyplývá v našem vědomí jen jako náhodná asociace vnějších příčin a jejich
důsledků, nemá sám v sobě smysl (a nemůže se tedy státi skutečným základem poesie), ale musí být zase jen z vnějšku psychologicky a fysiologicky odůvodňován, aniž by zakládal pocit vnitřní jistoty a vědomého činu.
(Tvůrčí princip by se pak projevil jen jako apercepční nadání a více méně
mechanická ústroj.)
Aby však sen měl platnost života, t. j. aby nás výraz (jako subjektu)
nezaujímal v životě jako v organicky přítomném projevu světa jen povahu
soukromé domněnky a časového přeludu, musí on sám vycházet z vnitřního
a niterné logicky zažitého soudu (jako výsledku poznání), který podmiňuje a k určité ideové hladině samočinně pozdvihuje naše jednání, činy
i sny, které klademe jako náš tvůrčí příspěvek ve vývoji života.
Kdyby mi život nedal víc
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budu jej chválit blažený

než nejkrásnější vědomí,

za neklid svůj a za svou pouť,

že jednou uvidím tvou líc

že dal mi život jako sny,

a přežiji pád Sodomy,

sny jako život zahlédnout.

Tak ukončují se Milostné dopisy, Pilařova třetí část Domu bez oken, které
chvíli před básníkovým slunovratem mluví touto řečí. Jsou to zamýšlené
výsledky meditativního rozvodu lidského nitra, ztvárněné (což je jejich
veliký klad, oproti prvním dvěma částem) v poetický tvar.
Tento typ poesie, jak jej zde sledujeme, a tyto myšlenky, jejichž důsledky dovedeme dnes zatím jen intuitivně přehlédnouti, jsou společné
v různém ražení a stylu všem mladým českým básníkům a charakterisují
i jednu ze skutečných příčin, proč příliv mladých označujeme za generaci.
Pilař se dovolává vnitřní jednoty svého činu, který má následovati:
Zrozeni nově s pečetí slunce ve zracích
o cestách příštích teď osaměle sníme.

Tak mluví už čtvrtá Pilařova sbírka Vlny (1943), ač nepřináší zdaleka ještě to, co bychom očekávali po Milostných dopisech: totiž život viděný skulinou poznání, zakládající naši existenciální jistotu. (Ad usum
delphini je třeba ještě jednou podotknout, že tato ideace, s kterou zde počítáme, je rozdílná od programových -ismů, které předem určovaly cíle
básníkova tvoření, prohlašujíce buď pod vlivem eruptivního subjektu nebo
jen s hledisek ryze theoretických či jinak tendenčních za prokázané něco,
co samo dosud ničím prokázáno nebylo, a proto také nemohly, přes veliká
slova, znamenati ve svých vývodech něco obecně platného.)
Sbírka Vlny je příliš úzkostlivě laděna, příliš brzkou ozvěnou přestálých zápasů a zmatků, než aby mohla býti považována za skutečný čin. Její
ideový poměr je asi týž, jako měl přípravný tón sbírky Stesk Orfeův k následujícímu Domu bez oken. Zatím co tam se začal určovati osud člověka,
octnuvšího se na pustém a osamělém břehu, hovoří sice Vlny o člověku
nově narozeném, ale ještě příliš zakřiknutém, který si po určitou dobu chce
úzkostlivě hájit své vlastní vydobyté jáství. Je to sbírka lidské stabilisace:
odtud pocit stálého vyvažování, který zejména převládá v první části:
»Z pramene čirého / se píti pokouším.« Oklikou vzpomínky zůstává si
autor vědom toho, co znamenají průrvy bolesti a pocity marnosti v člověku:
Hlas jejich z dálek přichází a vždycky
sílí, když mlčíš. Jasní se, když slova
skřípají v ústech a tvůj úděl lidský
zdá se být marný. Duše v nich klová...

V motivu vln a řeky, který ostatně hromadně nacházíme u našich básníku
ve stejném podstatném smyslu, osciluje se postavení básníkovo:

Řád

X.

6.

Ó, nech mne doprovázet

ať smím být strážcem dálek,

tok řek svých, Pane můj,

k nimž bez Ustání spějí,

ať mohu jako ony

ať dopřáno mi je

být bratrem prchajícím,

být jednou z jejich vln!
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Být viditelnou částí reky, jež formuje podle řečiště a jeho břehů svůj tok,
svou hmotou souvisí až se samotným dnem; naslouchat řečí svíce, která
»rozplývá se přemožena radostí trávit sebe sama«.
A pramen napovídá,
že duse vtělená
se bude věčně vzpínat
k vesmíru bez jména.

Být účasten vnitřní dynamiky ducha, z něhož pramení všechen nás život,
a tak dosáhnout, aby naše poesie mohla ve svém poslání hovořit k jiným
a vést naše bližní:
Běda kdo oslepl v duchu
buď třikrát politován!

Srpen 1943

Augustin Vala
ESTHETICKÁ FUNKCE
ROZDĚLOVACÍCH ZNAMÉNEK
Několik poznámek na okraj poesie a prózy
Že rozdělovací znaménka mohou mít vedle své funkce mluvnické
i funkci významového rozlišování, je sdostatek známo. Méně pozornosti
se však věnuje tomu, že mají i funkci estetickou, často nemálo důležitou.
Stačí otevřít Máchův »Máj«, abychom si to uvědomili. Způsob, jak autor
užívá rozdělovacích znamének, i to, kterým dává přednost, souvisí nezřídka
se základním rázem díla. Tak obliba středníků a pomlk v próze autora
Povětroně je podle Mukařovského v úzkém vztahu k dominující složce
této prózy, totiž k intonaci. Věnujme se nyní trochu jednotlivým znaménkům a pokusme se zjistiti, co mohou znamenat pro estetický účin. Všimněme si na př. krásných veršů z Erbenova »Štědrého dne«:
Zašlo léto. Přes pole
chladné větry vějí.
Zvoní hrana. Na márách
tělo vynášejí:

Není pochyby, že k teskné kráse těchto veršů přispívá nemálo jejich
obsahová skutečnost, avšak jejich účin je podtržen i volbou a umístěním
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rozdělovacího znaménka. Dvakrát je tečka uprostřed verse a dvakrát se
jí zdůrazňuje jisté uplynutí času: čas plynul mezi létem a dobou chladných
větrů, mezi zvoněním umíráčku a pohřbem. Vzpomeneme-li si, že je tu do
hrobu nesena Marie, která právě času chtěla vyrvat jeho tajemství, jasně
si uvědomíme estetickou funkci takové zdánlivé maličkosti, jako je tečka.
Ze tečka tu má skutečně především funkci estetickou, poznáme i z toho,
že v první strofě »Štědrého dne«, kde jsou rovněž oznamovací věty podobného typu, není tečka, ale čárka: neboť venku je tma a zima právě v tu
chvíli, co ve světnici se svítí a v teple přede len. Nejde zde tedy o zdůraznění časového uplývání, nýbrž o současnost několika jevů. Podobnou funkci
má tečka v těchto Dykových verších:
Prach cesty. Na všem únava.
I ptáci pějí choře.

Někdo se vrací domů, všimne si prachu cest, pak se rozhlédne po kraji
a vidí na všem únavu, posléze se mu zdá, že i ve zpěvu ptáků se chvěje
smutek: mezi jednotlivými vjemy uplyne vždy jistý čas. Že v obou citacích
má ukončení věty tečkou vliv i na veršovou melodii, je ovšem samozřejmé.
Ale tečka může charakterisovat i románovou postavu. Tečka? Snad
věta, její ráz, její délka, složitost, namítne čtenář. Nikoliv, tečka.
»Jsem muž ve zbrani,« odpověděl Tozzi. »Musím být stále připraven k povolání do
paláce. Musím pečovat po celý den o své čety, zásoby, prohlížet opevnění. Nyní mne často
volá Signorie a Rady. Jak mohu střežit ženu?«

(K. Schulz, Kámen a bolest, 354 n.)

Jaká to stručnost a strohost ve vyjadřování. Je to stručnost člověka,
který si je vědom svých povinností, který přesně ví, co má dělat. Dejte si
za slovo »paláce« čárku a poznáte hned, že smysl těch vět by se změnil.
Už by to nebyl strohý a pevný Tozzi, nýbrž uspěchaný člověk, který chce
ukázat, jak je zavalen povinnostmi, jež už už hrozí přerůst mu přes hlavu.
Velký význam pro estetický účin má i užívání čárky. Zůstaňme u Schulze a pročtěme si pozorně dlouhou větu na stránce 301.
Chtěla bych, aby byl zde, aby se na mne díval svým odříkavým pohledem, aby byl zde,
je smutný den, darovala jsem dnes dvě svíce v kostele, aby přišel, modlila jsem se, aby přišel, nerozumím jeho veršům, snad se v tom skrývá nějaké neštěstí, a přece nepřestávám po
něm toužit, ať se stane cokoliv, je teskno, mrtvý den, prší, město je buď jako vymřelé, nebo
jako posedlé strachem a lačné krve, stále táhnou ulicemi nějací ozbrojenci k paláci Medicejských, nepřišel, nepřijde, mluví ke mně pouze tyto dlouhé hodiny deště, dívám se pouze
sama na sebe do zrcadla, nikdy jsem si svou touhu takto nepředstavovala, budu se asi ne-
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návidět, roztříštím to zrcadlo, mám tedy být opět sama a opět sama, opět budou jarní a letní růže, jarní a letní polibky, jarní a letní rty, opět, ale já budu vždy sama, je to vždy stále
totéž: atd.

Zcela dobře mohl Schulz oddělit jednotlivé věty tečkou a nikoliv čárkou. Ale pak by to bylo něco zcela jiného. Zmizelo by volné plynutí představ, jimž vůle neurčuje směr, zmizelo by to těkání s předmětu na předmět,
s myšlenky na myšlenku, v němž je celá duše tanečnice Aminty. Tu se nám
jeví Aminta, jaká opravdu je, neboť ani společenská konvence ani kontrola
její vlastní vůle neovlivňuje sled jejích představ. A citujme zase příklad
z poesie, z Březiny:
Šla žitím matka má jak kajícnice smutná,
den její neměl vůně, barev, květu, jasu:

Už v prvním verši je vzbuzena nálada, která protéká čtyřmi slokami.
Melancholický smutek, vyjádřený rytmem alexandrinu, básnickým obrazem
(Šla žitím - nikoliv žila, neboť v prvém je pasivita, v druhém akce) a jistou
monotónností stále se opakující samohlásky »a« v prvém verši, nemohl býti
porušen. To by se stalo, kdyby prvý verš byl ukončen — což je jinak dobře
možné - tečkou. Věty oddělené čárkou sugerují často i představu chvatu!
Taková souvětí najdeme na př. v Čepově povídce »Bouře« (Dvojí
domov):
...vítr bere ženským sukně a odkrývá jim kolena, už jich nevidět, otvírají asi právě
vrata, střechu mají nad hlavou a nad střechou korunu veliké jabloně,...

Čtěte věty s tečkou za slovy »kolena« a »nevidět« a všechna uchvátanost zmizí. (V citovaném příkladě si vynutila čárka i odchylný slovosled.
Kdybychom totiž dali za slovo »vrata« tečku, bylo by asi třeba změnit
slovosled následující věty takto: Nad hlavou mají...)
Velmi různou funkci bere na sebe pomlka nebo několik teček. Může
tu jít, na př. v dramatě, o pouhý pokyn herci, aby vpadl do neukončené
promluvy, může jít o citové nebo představové rozvlnění, o intonačně měkké
vyznění věty, o náznak, že něco bude ještě následovat. Poukázali jsme ve
článku »Lyričnost Čepovy prózy« (Řád I X , str. 56) na to, že Čep má ve
veliké oblibě věty, ukončené několika tečkami, které jsou s to vzbuditi
ve čtenáři celý tlum představ. Na význam pomlky (jež zastupuje několik
teček) v próze a dramatě autora Povětroně upozornil Mukařovský (Slovo
a slovesnost V, str. 3). Jak již bylo řečeno, upozorňují tečky na konci věty
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Často i na to, že něco bude následovat. Zpravidla se objasňuje to, co bylo
naznačeno v předcházející větě.
»... Ti páni by člověka nejraději za živa odřeli...« Sousedé svědčili mlynárovi a počali
vyprávěti, jak na úřadě natáhli toho a jiného... atd. - (K. Světlá, Vesnický román, str. 39.)

Pomlkami se dá také pěkně vyjádřit překvapení, úžas.
»Ty... jsi pozval Savonarolu... sem... do Carreggi?« koktá užasle Poliziano. - (Kámen
a bolest, str. 216.)

Avšak zvlášť účinně dá se použít pomlk nebo několika teček v dramatickém dialogu.
Silvio: - a ty nemáš nic. Jak poslední tulačka! Trháš kytičky a zvadlé je pouštíš do prachu
cesty, a cesta je nekonečná, nevede nikam, a dlaně stále prázdné. Živý hlas tě neprovází a nikdo tě nečeká na konci cesty, až nebudeš moci dál, až ti nohy klesnou...
Barbora: Nestraš, biskupe. Ještě dávno neklesají. (Renč: Slyšení u královny, Řád IX.,
str. 113.)

Nad tímto místem se režisér jistě zamyslí. Znamenají tři tečky za posledním slovem Silvia prostě jen to, že Barbora má vpadnout do jeho řeči?
Sotva. Neboť pak by v jejím hlase musel zaznít tón výsměšné ironie, což se
však nehodí do souvislosti kontextu. Co tedy znamenají zde tyto tři tečky ?
Poznáme to, pročteme-li Silviovy věty pozorně, několikrát. Silvio přirovnává z počátku Barboru s neuctivou, až hrubou konkretností k tulačce. Pak
přechází k básnickým obrazům, přirovnává Barbořin život k cestě, k nekonečné cestě. Ne, cesta není nekonečná, Silvio už vidí její konec a na jejím
konci... Silvio opět se vrací ke konkretnostem, jež se stávají - abych tak
řekl - stále konkretnější a konkretnější. A právě ony tři tečky Barboře
umožňují, ano, přímo ji nutí, aby v duchu sama pokračovala v Silviových
slovech, snad až k představě smrti, nicotnosti tohoto života, snad až k okamžiku, kdy se bude za svůj život odpovídat. Ne, nebude výsměšné ironie
v jejím hlase, nýbrž náhlá úzkost a hned zase úsilí zaplašit všechno, co
Silvio svými slovy vyvolal. Proto ony tři tečky.
Avšak pomlka nebo tři prosté tečky nenutí jen čtenáře, aby se sám
snažil vniknout hlouběji v citový stav románové a dramatické postavy a
nejsou režisérovi a herci pouhým pokynem, jak má chápat a ztvárnit hrdinu
dramatu. Nahrazují často dlouhý popis, naznačujíce prostor, v němž se
postavy pohybují. Ponechávají čtenáři volnost, aby si tento prostor vytvořil
sám ve své představě.
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Školní dvůr, odpoledne, když dřeváky roznesly sníh... černavý dvůr, kde obleva roztávala sníh na stříšce kůlny... dvůr plný her a pronikavého křiku! (A. Fournier, Veliký
Meaulnes, český překlad, Symposion, Praha, 1928, str. 29.)

Prvky, jimiž je zde zachycen vzhled školního dvoru, jsou rázu příliš
obecného, ale ony tři tečky rozehrávají čtenářovu fantasii, která si vykouzlí
detaily, jež se vynořují z hlubin vlastních vzpomínek. Snad se prodralo
slunce mezi mraky, snad opadávají jiskřivé kapičky vody s ledových rampouchů stříšky. Žáčci se baví tím, že se snaží urazit největší rampouch, jiní
si hrají na chytanou a bláto stříká z pod dětských nohou. Nebo jiné místo
z téže knihy. Tečky zde nahrazují popis osoby:
»Vrátil jsem se, pane.«
»Vidím, vidím,« odvětil pan Seurel, prohlížeje si ho zvědavě... »Běžte se posadit na
své místo.«

Není tu řečeno, jak vypadal Meaulnes, když se vrátil z třídenní toulky,
co pan Seurel na něm spatřil. Ale přímo vidíte, jak klouzá pohledem po
Meaulnesově postavě, jak si všímá jeho pokrčených šatů, jeho bot, jeho
unavené tváře. Ukončete prvou větu pana Seurela tečkou: už nebudete
vidět před sebou Meaulnesa, jaký je, ani učitele, prohlížejícího zkoumavě
svého žáka.
Přímo mistrně využívá estetické funkce nejrůznějších rozdělovacích
znamének (čárky, pomlky, několika teček, dvojtečky) V. Holan ve své
lyrické próze »Lemuria«. Bylo by třeba ocitovat celé stránky, abychom to
čtenáři ukázali. Intonace Holanových vět a jejich rytmus nabývá tím zvláštního, osobitého rázu, neustálé neukončenosti, náznakovosti a lámavosti,
jak pěkně na to upozornil O. Králík. Holanův postoj umělce k světu,
postoj, v němž se zračí jakási zoufalá touha zachytit básnickým obrazem a
rytmem věty podstatu reality, jež neustále uniká (neboť slovo je Holanovi
první překážkou, která nás poutá se vším a dělí od všeho, Lemuria, str. 43),
dal vzniknout zvláštnímu stylu, v němž rozdělovači znaménka mají své významné místo. Tak je tomu u každého opravdového básníka.
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Jan Zach
NOVÁ ČESKÁ DRAMATA
Kadlecova hra »Žena nejsou housle« je nejbásničtější událostí původní
dramatiky v poslední době. Literární a divadelní historik v ní najde ohlasy
Kadlecových písní překladatelských. Komu by nepřipomněl jeho Dačický
hrdiny francouzské a Španělské klasické dramatiky? A kdo by při něm
nevzpomněl na Shakespeara a Stroupežnického ? Ale kdo by popřel básnickou sílu řeči tohoto Dačického ?
Jako by bohaté výrazové dědictví poetismu zahýřilo v této dramatické
básni Kadlecově pro oslavu českého verše. Rytmus jeho metra, štěpnost
jeho rýmu (v obrazci: aa, bb, cc; ab, ab; ab, ba) a sdělnost jeho slohu, to
jsou hodnoty, kterými se Kadlecova hra stkví a pro které by se měl Kadlec
na jeviště vracet. Po Vrchlickém a Svobodovi přišel Kadlec, aby rozmnožil
přínos poetického dramatu do naší veršované veselohry. Jestliže s hýřivým
nadáním básnickým nevstupoval v posledních dobách na scénu básník,
který by dbal zákonů jeviště, Kadlec, poučen klasickými dramatiky, se
jim aspoň částečně podřídil. Exponoval svou hru rázně a živě. Rozvinul
její příběhy lehce a vznosně. Půl jeho dramatu stojí na jevišti pevně. Potom
básníka dramatik opustil. Naše dramaturgie, jak se zdá, nedovede pomoci
autoru, jestliže nedokáže, aby takový básník jako Kadlec nepřepsal druhou
polovinu své hry v zájmu její jevištní účinnosti.
Skladebně nejsevřenější jsou čtyři obrazy: v hospodě, na ulici a dvakrát
v bytě Dačického ( I., II., III. a V I . ) ; obrazy na periferii a v bytě Alžbětině (IV. a V.) jsou rozvláčné, druhý nastavovaný, ač stejně nestačí, aby
se mohla Kateřina vrátit. Návštěva Dačického u Alžběty nemá tu (V.)
správnou gradaci. Ve dvou obrazech na periferii města (IV. a VII.), jmenovitě s Kateřinou, chybí víc humoru, který vyžadují situace. Základní
vadou stavby je, že od úsečnosti začátku se rozlévá do rozměrnosti obrazů
závěrečných. Rozuzlení dává na sebe dlouho čekat, takže oslabuje napětí
druhé poloviny hry.
Dialogicky má Kadlecova hra překvapující, ač kolísavou úroveň. Změnami rytmů a rýmů, které dovede Kadlec obratně střídat, dociluje zvláštní
dialogické živosti.Ale nicméně je znát, že další pasáže, kde se mohl básník
rozezpívat, což tu platí doslova, jsou mocnější než skákavý dialog, kde jej
tísnil dramatik požadavkem úsečnosti. Volnost a obrazivost Kadlecovy
řeči se však pozná na přirozenosti jeho dialogu.
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Charakterisačně je vytvářen nejplněji Dačický, jehož role má místy ráz
monologický. Ale v Šestém obraze došlo k přelomu místo k přechodu. Ač
se Kadlec chystal na změnu »starého« Dačického, / »jenž miloval vždy
břitký vtip a šprým«, / a byl / »pověstným pijákem a známým rváčem, /
jenž rád se rozháněl svým pohrabáčem, / proslulým milencem a frejířem, /
jenž neměl rád a rád se dvořil všem..« / , v »nového« Dačického, který se
zamyšleně vyznává, že / »pít víno překotně je věru hřích! / Je lépe vždy
si vybrat číši jednu / a pomalu ji vypít šťastně ke dnu, / než jenom rychle
srkat ze sterých. / Od dneška na jinou už nepohlédnu-« / , tuto změnu neprovedl dramaticky přesvědčivě. Vytvořil spíše dvě podoby Dačického,
které by se ani nepodobaly, kdyby za nimi nestál básník se svým lyrickým
fondem. Ale dramatický plastik, který by dvě podoby jednoho Člověka
dramaticky uskutečnil, se tu neprojevil.
Postava sluhy Matesa, také známá ze světové dramatiky, je kresebně
nejurčitější. Na její výrazný monolog šestého obrazu, který pak přechází
v neméně výrazný dialog s Dačickým, třeba zvlášť upozornit. Jinými ostřejšími postavami hry jsou krčmář a Dobeš. Obě ženské postavy - s přejatým
vzorem převleku - jsou málo výrazné a málo odlišné, ale básník v nich
mnohé zachránil, co dramatik nevytvořil; zvláště part Alžběty je místy
básnicky skvoucí. Pro ostatní postavy, jmenovitě pro Kateřinu, Jíru a Kubu,
by potřeboval Kadlec víc kresebné odvahy a víc humoru.
U kresby postav je třeba se zmínit o podivném rozporu mezi látkou
a formou u této Kadlecovy hry. Lyrismus, milostnost, křehkost a noblesa
jeho verše nepřiléhají k této drsné látce a historické postavě. Kadlec nemá
nebo nenašel přiměřený výraz pro její lidový živel. Protože básník převládá
nad dramatikem, nevyrovná se žádný jevištní poslech požitku z její četby.
*

Alfred Javorin debutoval v Komorním divadle tříaktovou veselohrou
»Tři Jimenezové«. Samozřejmě, že autor překvapil a zaujal především
látkou. Obíraje se prostředím obchodníků, zákazníků a padělatelů obrazů,
ukazuje, jak se padělky vyrábějí a prodávají. Javorin zůstal i na jevišti
novinářem. Místo varovných článků napsal varovnou hru o podvodnících
ve výtvarnictví. Prospěl tím nesporně. Jeho hra je aktem zdravé sociální
hygieny. Přišla včas jako dobrý report.
Není pochopitelně básnickou záležitostí. Ale to asi ví sám autor.
Přesto v zájmu sociální užitečnosti této jeho práce třeba se obírat několika úkazy na jeho hře. Všechna dějství slibně začnou, potom umdlévají.
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Kromě konce hry nemají závěry aktů žádné ostřejší pointy. V prvním dějství nadměrně rozvedl dialog Tallona u Parmy, ač měl možnost dramatického přeryvu Rezkem. V tomto dialogu se hra najednou zastaví. A nehnula by se s místa. Proto přešel ve druhém dějství autor do jiného, příbuzného prostředí starožitnického, kde hru rozhýbal drobnokresbou, opravdu svěží, ale - aby zase ustával a taktak přenesl dialog přes několik hluchých
míst, až dostal hříčku k oponě. A zase pak udělal dobře, že přenesl své
podvodné Šantaly třetím aktem jinam, do zbohatlického bytu, dávaje tu
hře injekci milostnou historií a rozviřuje zmatkem z padělků dění na vrchol,
aby - na štěstí rychle - všechno smířil a skončil. NejlepŠími místy jsou:
první třetina a část poslední třetiny prvního dějství a druhá polovina dějství třetího pro konversační živost. Javorin proplete tu a tam vtip, mnohde
opravdu dobrý, někde chabý, nepohrdaje jeho stářím. Nejlepšími figurami
jsou: Krejča, Tallon a Rezek; Podrabský a Parma aspoň v náznacích. Ale
kromě Krejči a Tallona nesnášejí tyto figury dějové zastávky. Jakmile si je
začneme prohlížet, když se zastaví, shledáme, že jsou zčásti vycpané papírem.
Do další práce je třeba říci po zkušenostech s jeho prvotinou, aby se
nedal zlákat neznámou látkou. Musí si uvědomit, že pod úroveň znalostí
životní materie »Jimenezů« by se neměl odvažovat. Potom by mu mizel
nesporný látkový půvab jeho záběrů. Javorin je bystrý pozorovatel se
smyslem pro humor a jen soustředění k sbírání faktů může jeho dramatickým pracím prospět. V jejich stylisaci asi nebude jeho force. Pozorování
jej může zachránit před nedokrevností postav a řídkostí dialogů, a pozorování a vtip jej mohou vést k dialogické živosti, jak v „Jimenezích" ukázal.
Autentičnost reportážnosti, jíž na jevišti pronikl, jej na něm může udržet.
*

Moravský autor Vladimír M. Strojil ve své hře »Rodinná pouta«, uvedené Prozatímním divadlem, věnoval pozornost měšťanské společnosti, jíž
si po Hilbertovi a Wernerovi nyní nikdo nevšímá. Její prostředí je prostředím Strojilovy životní zkušenosti. Odtud živost jeho hry. Strojilův osvěžující přínos je také látkový. Přišel s motivem amaterismu, který tvořil a
tvoří součást naší národní kultury divadelní. A všiml si, jak působí tato
ochotnická záliba na osudy měšťanského rodu a jak se v něm líhnou umělecké talenty. V tom, jak sáhl po látce bez apriorních zaujetí a bez duchaplnických postojů, tkví zvláštní poctivost, která v současné divadelní literátštině musí být spravedlivě doceňována.
Znalost prostředí vynesla Strojilovi svěžest kresby postav. Ani jednou
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se ovsem Strojil zatím nedohmátl velkého komediálního typu, ale ani jednou u jeho figur nezašustil papír. Ani jednou nezaslechneme šum perutné
myšlenky, ale ani jednou neumlkne prostá mluva bystrého pozorovatele.
A konečně ani tucha po vzpouře proti poutům konvence divadelní formy,
ale také ani tucha po únavě veristického dialogu od začátku až do konce
hry. Strojil se ve svých mezích nejen drží, ale dokonce překvapí dramatickou gradací dvou dějství, prvního a druhého, k nimž však přistupuje
třetí jen epilogicky, ač bylo možno a žádoucno představit svět třetí generace jeho rodu lépe. Přitom je snadno pozorovatelné, jak živost postav od
prabáby k vnučce a od praděda k vnukovi má sestupnou tendenci. Rovněž
dialog od nejstarší k nejmladší generaci polevuje v autentičnosti. Také
humor, který dovede Strojil ku podivu štědře vložit nejen do dialogu, nýbrž
i do situace, slábne od začátku ke konci. Tímto výstražným poukazem na
větší přesvědčivost nejstarších a starších, a menší přesvědčivost nejmladších
a mladších postav hry je třeba omezit uznání bezprostřednosti Strojilova
nazírání. Jakmile totiž někdo chápe líp a kreslí líp prababičku a babičku
než dceru a vnučku, vzbuzuje podezření, že mu pomohlo, co o babičkách
slyšel a četl, kdežto o vnučkách se ještě ví málo, takže je třeba se u nich
spolehnout jen na sebe. Proto bychom byli rádi, kdyby se Strojil neučil brát
z druhé ruky, nýbrž jen ze své vlastní.
K dramatické stavbě zatím Strojil nedospěl. To, jak nám předvádí kroniku rodu měšťanského, je divadelnický popis. Nezvolil si nějaké typické
dramatické události jedné dvou generací, aby do nich svedl osud rodu,
ale - odvrácen od takové intensity dramatického vidění - postupoval opačně,
rozptyluje možnosti konfliktu a rozkládaje osud rodu do extensity dramatického času a prostoru. Je to počínání v podstatě naprosto nedramatické,
které, ač ne tak nápadně, je příznačné pro většinu současné dramatiky.
Zde hrozí Strojilovi velké nebezpečí. Tímto rozkladem dramatického času
i prostoru by bylo možno vylíčit v seriálu na epochy třeba kroniku rodu
Přemyslovců. Také by to šlo. Ale drama by to nebylo.
Nevtíravý mravní smysl Strojilovy veselohry, spočívající v tom, jak
svíravé měšťanské předsudky prolomí teprve ono mládí rodu, které má
vnitřní sílu, je zdravý a činí z ní hru sociálně užitečnou.
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Ferdinand Pujman
LISZT
Liszt - od Berlioze a od Wagnera na rozdíl - byl pianista; klavírem on
zahájil svá léta učednická; klavírem, v němž spisovatel knihy o Instrumentaci slyšel »malý, nezávislý orkestr« a Wagner zhoubu zvuku symfonického
a div ne samu neřest. Ale klavír vyluzuje tolik zvuků rozložených v několika oktávách, jež polohou buď nižší nebo vyšší předurčují světelnost a barvu, uzpůsobovanou nadto pedály a úderem buď vzdušným nebo rázným.
Klavír vydá bez úhony vázaný i pomlkami přerývaný nápěv, vyzvedává
hlavní hlas a jiné upozadí, zatěžkává hutné souzvuky a nadlehčuje rozložené; tlumí zvuky levým pedálem a pravým naplno je rozezní a prodlužuje.
Pod rukama hráče lisztovského způsobu a rázu ozývá se z něho nezávislý orkestr«.
A smysl Etud, česky: cvičných skladeb Lisztových byl trojí:
1. školit obratnost a zběhlost prstů,
2. s prsty školit ucho, až hráč svedl vytěžiti zvučné nástrojové možnosti
a jeho bohatství, ale
3. cvičit kromě této obraznosti sluchové i vlohu poznávací, která vniká
do podstaty přírodní a lidské, která podá podobiznu vesmírného úkazu,

osoby a národy v to počítaje.

K těmto skladbám, které mistr shůry nadaný psal ve svých raných letech, patří přepis písní, symfonie Fantastické, symfonií Beethovenových,
nebo zpěvoherných úryvků. Z nich poznává se předně přínos vnímatele rázu
Lisztova. Jako by v nich čtenář, ne však letmý, povrchní, než vnikající na
dno skladby, podával svůj dojem, jako by v nich doceloval názor zvoleného
skladatele, vlastní představou, a zdvojil vlastní mohutností obrazivost původcovu. Přepsal třeba Miserere z Troubadoura: rozčlánkuje do drobnějších hodnot přiznávku a obohacuje ji vedlejšími tóny; nápěv svěřil ruce
levé, ale vrchol zdůrazňuje pravicí; přidá levé ruce chromatické běhy,
z kterých čiší mráz a hrůza, přidá pravé ruce rozložený souzvuk, který vydere se z tónu základního jako zoufanlivý vzdech - a každým novým tvarem
projeví se nový úkon upravovatelův. V Schubertově písni »Ave Maria«
Liszt dělí nápěv první sloky mezi obě ruce; v druhé sloce zpívá pravá ruka,
ale přidá se k ní výtrysk souzvukový, jako by duch povzletoval k útočišti
svému. Při tom uplatňoval rozdíl mezi ostrým staccatem, jež píše jako
černý klínek ostřím dolů tíhnoucí; a méně zjevným, které označuje bodem.
Mezi svislým, nápadnějším důrazem, a obvyklým, jenž zapsán má tvar
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stříšky ležaté; a těchže značek (hráči málokdy jich dbají) používal Smetana.
Co jsou tyto cvičné skladby? Tvarem jsou to variace; ale navíc pronikají z nových stran a stanovisek v nálady a stavy vystižené dílem původním; a ozřejmují, zpytují ta rozpoložení; tvář jako by se ukázala ve mnoha
svých tvářnostech a ozřejmila zúplna svou úkonnost. A zapisují v notách
onen průběh poznávací, jaký naznačuje slovem Petr Cornelius; průběh,
jaký děl se v Lisztovi, když zastal jednou Chopina, an dopsal právě Etudu.
Liszt zahrál mu ji »asi šestkrát«, vždycky v jiném pojetí, »vždy zvukem
jinak zabarveným«. (Cornelius; Spisy III, 168.)
Obměnami téhož nápěvku jsou cvičné skladby o námětech přírodních.
V přepisech Liszt ztělesňoval vjemy z díla umělcova, díla umělého. Ve
skladbě »Šum lesa« školí postřeh sluchový a tvárnost zároveň, na prchavých jevech, které chvíle ke chvíli se mění; na jevech, jež vybíral si potom
impresionismus. Z Liszta učili se jeho mistři, z cizích Debussy a z našich
Novák. Jako z jeho skladeb církevních se poučili skladatelé další, z našich
Foerster. Šumot lesa: jednak táhlé znění, zpodobené dvoutaktovým nápěvkem - předvětíčkem, závětíčkem; jednak šelest, van a vláni korun, jehličí
a listí; sledujte, jak táhlý úryvek se rozšiřuje předvětím teď třítaktovým;
jak se mění barva, zvučnost nápěvku, jenž přešel z jedné ruky z poloh
spodních vpravo do polohy svrchní, jak se zesiluje, prosvěcuje oktávou; jak
zmlkne Šelest na okamžik, že zní táhlý úryvek sám o sobě, jak vzápětí jej
vláni umlčí; jak nápěv levé ruky sám se doprovází (imituje v pravé ruce)
v rozestupu dvoutaktovém, čtyřtaktovém, jednotaktovém, jak nad závanem
nepřetržitým on vyvstává a vyniká. Hráč vyškolí si na takové skladbě dovednost. Skladatelský učeň získá ponětí, v čem vězí variační umění; a vnímateli podává se podobizna přírodního úkazu. Les tento, úkaz tento, není
zeměpisně umístěn, tak jako jiné podobizny výslovně a přímo nadepsané:
»Vodotrysky v sadech vily Este,« nebo ze »Švýcarské pouti« - Kaple
Tellova a Zvony ženevské a Wallenstedské jezero, kde projeví se místní
ráz, duch místa, nebo navíc, jako v Gondoliéře a Tarantelle, rázovitost
kmene, osobitost národa.
Návrší, kde ještě by se netyčil Hrad pražský; hora Vítkova, kde Památník by ještě nesvítil a nebělal se do krajiny, rýsovaly by se na obzoru
ploské, nečněly by do nynější výšky; nepořádaly by pohled řízený dnes
osami a hranoly a články staveb; vrstvily by porostlou i holou strání, přírodní svou hmotou jinak stín a záře; zalidnily by se řídce, zřídka na svých
necestách, jakože se zalidňují nyní jejich cesty hustěji a plánovitě. Krajina
se mění lidským dílem, přičiněním lidským v zemépisnou osobnost.
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Vyznání svá psal již světec Augustin. Teprve však Rousseau, teprv
Berlioz a Liszt svou symfonickou básní románovou; teprv Smetana zvlášť
skladbou »Z mého života« svět přiměli a přesvědčili, že sám osud osobností významných, že zpověď dítěte své doby zasluhují »vzbudit zájem
obecný a nabýt« (pakli umělec je vypodobnil) ceny pro lidstvo. Důraz
na osobnost lidskou, národní a zeměpisnou - na neopakovatelné osobnosti činí hlavní přínos hnutí, které jmenuje se nový romantismus.
»Vodotrysky v sadech vily Este« šumné, bíle napěněné do kapiček,
vyvřelé a svitem ozářené, měňavé a mihotavé, vidmem lomeného paprsku;
lesk, pablesk, hyb a tok a zurkot proudů, vodopádů, vírů, krůpějí a spršek další učebnice, další příklad impresionismu z minulého věku, nejranějšího
a vyzrálého. Tento způsob nahromadil do legendy františkánské - o světci,
jenž káže ptactvu - nápěvky a tvary, z kterých ozývá se švitoření, čiřikání
zpěvních hrdélek a vichření a třepetání perutí a křídel, přílet, hlas a ohlas
opeřené havěti, jako z druhé skladby o Františku z Pauly, klid a šum a zdvih
a vzestup, příboj, příval, vzdutí vln a vodstev. Cvičné, etudové tyto skladby
připravují, předznamenávají díla vrcholná: bouři, do které jak psanec prchá
svatá Alžběta, a mořskou smršť, jež konejší se na Kristovu výzvu v utišení
veliké.
Vlašský krasovědec Croce vyložil by skladatelův způsob, skladatelův
postup nejlépe: Do obraznosti své, jako do výhně, on metá dojmy přírodní
a přímé; než i postřehy, jež získal z četby, obrazů, soch, staveb, skladeb
svých i cizích; dále tvary, drobné články cizího i svého díla, které sestupují v oné výhni na slitek, a na dojem a s dojmy jinými se taví, slévají a
ustalují na tvar výsledný. A to je provázený nápěv, provázená věta hudební.
Liszt, když za námět si volí sonet Petrarkův a jindy verše z Lamartina,
ze »Souzvuků básnických a náboženských« (které tiskne v čele skladby
jako rozšířený název její), obmezuje, ohraničí roztěkanou vnímavost, jež
nyní ví, kam tíhnout nemá. Ne že by jí odpouštěl a ulehčoval vnímat
útvar hudební, jenž od básně se liší stupněm; jako tovar od své suroviny,
jako Celliniho »Perseus« od drahocenných nádob, které sochař výhní nehledě nic k jejich tvarům - jako jiné slitky roztavil, když nedostávalo se
kovu na ulití sochy.
Kterýkoli z vjemů v umění se může zpracovati na tvar. Malíř Schwind
se vznítil skladbou Beethovenovou, a dojem vyobrazil malbou. Lidového
písničkáře povzbuzuje nápěv jediný; a kolik slovně rozmanitých slok on
k němu složí! Legendární příběh svaté Alžběty Liszt odezíral se Schwindových obrazů, a popudy s nich sňaté, hnutí, které navodil v něm verš,
ztavily se v obraznosti na hudbu. Liszta posedával nejen běs, jenž do
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Uherských rapsodií chrlil plameny a vzlet, Liszt neméně byl kněz a kníže

svého umění. »Ve vzpomínce na etruskou vázu, kterou videl v Louvru,

pojal Orfea, jak tam byl vyobrazen. Jako mystického krále pěvců s vínkem vladařským a rouchem plným hvězd, rty otevřeny k božským výrokům a zpěvu. V Euridice ztratil ideál, jenž napaden jsa zlem vzal za své.«
Zkušenosti vlastní sudby umělecké, vzněty z malby vzaté, vyvedl Liszt
v podobiznu, které řecká báje slouží za pozadí... Mazepa byl kozák ataman, jejž propustili nepřátelé ze zajetí; připoutali jej však na hřbet divokého hřebce v domnění, že zdivočilý kůň své živé břímě usmýká a s ním
a pod ním zdechne. Ale hřebec pádí, pudem veden, do své domoviny, do
rodného kraje Mazepova zároveň; a stihne ji a jezdce zachrání. Liszt přetvořil však příběh na podobenství: ne oř, ne ataman; to osud po své zvůli
nese reka-umělce a nastrojí mu pád; duch umělcův však nepomine: dojde
ve stan slávy.
Lisztův Tasso, zprvu bědný, potom vítězný, je doklad úkonu, jenž hudebně i dušezpytně podrobí se prevratu; jediného útvaru, jenž přizpůsobuje se do obměn a rozmanitých tvářností, tak jako tentýž obličej se
skládá do jiných a jiných rysů podle nálady, a nicméně svůj zůstává.

Tato úkonnost, vždy obnovovaná a neustálá, teprve z nás činí lidi

(k podobenství Tvůrcově) a národy. Národ jako umělecké dílo udržuje
se jen nepřetržitými úkony, jež (ztělesněny tvary novými) se shromažďují
v poklad duchovní. Liszt, tím přesvědčením veden, stanul v čele národních škol hudebních a právem spoléhal, že ony obrodí a povznesou svůj
lid. Příslušenství k národu je závazek; jej s Lisztem shodně chápal Smetana. Národ bez té úkonnosti byl by jako mrtvé jazyky. Ať všechny nás
on zavazuje; on je dílo, neustálou prací duchů živené a množené a rostoucí.
Cizí národ možno poznat přímým stykem, cestováním; nebo obtížněji (než i důkladněji) tím, že seznamujeme se s jeho vzdělaností. Herder
sbíral písně rozmanitých kmenů, verše, sloky, které do své mateřštiny převedl. Liszt vnikal s nebývalou vlohou, svěžím zájmem - bez podjatosti a
bez předsudků znehodnocujících - do hudebních skladeb lidových, a hlavně
do národně rázovitých tanců. Vyposlouchal jejich osobité nápěvy a řády
skladebné, že často předstihoval hudebníky místní, tamní, domorodé; že
jim ukazoval na zkazkách, jež v jejich vlastech našel, způsoby, jak budit,
pěstit, zušlechťovat národního ducha hudebního, který v zárodečných
oněch pracích dřímal. Zasloužil se o vznik národních škol v celé Evropě
a jeho vzorem řídila se pokolení několikerá až po sběratele a upravovatele
doby nedávné. Tento Lisztův odkaz, aby docenil se po zásluze, obzírat se
musí s hlediska ne jedné vědy, nýbrž se stanoviska věd několika.
Sociolog připočte mu k dobru poukaz a zřetel k tvorbě lidové; k pro-

86

tějšku umění dvorského, panského, šlechtického. K písni, k tanci, k nástrojovým nápěvům, tak svým a význačným a ve svém oboru tak základitým (třeba ne tak objemným a rozložitým) jako rodný jazyk, jehož tříbením se rozvinuje nicméně i slovesnost i báseň umělá.
Lisztův mravní příklad vedl umělce a zakladatele škol národních, že

se snažili, aby úkon vzájemného dávání a vzetí spojoval je s vlastním

lidem, s rodnou krajinou; že vytvořili skladby pochopitelné a sdělné když
ne současníkům, aspoň potomkům, těm, kteří projevili úsilí a dobrou vůli;
a že nepřipojili se k výlučnému heslu, které obíhalo (mnohdy právem)
po západní Evropě a ukládalo dráždit měšťáka a znělo: »Épater le bourgeois.« K heslu přepychovému, jež ve vyspělých vzdělanostech duchy třídilo a vytřídilo bezduché, než bylo by jen ohrozilo, poplenilo kmeny jedva
probuzené.
Umělecký dějepisec váží dušezpytný Lisztův přínos, nerozdílný od přínosu tvarového: tance Bachovy a Haydnovy a Mozartovy; Schubertovy,
ano Chopinovy ještě - plynou chodem, poskokem a klusem pravidelným,
víří s měrou, kvapí, plesají snad, ale závrativě neběsní. Rhapsodie uherské i španělské, jak Liszt je vyposlouchal na původních domovinách jejich,
rozeznívají se, roztáčejí z pomalých vět, váhajících, táhlých, zadumaných.
Za protějšek, za díl druhý, mívají však větu hbitou, která unášena sama
sebou zrychluje a stupňuje se, rozžehá a rozněcuje, světélkuje, pableskuje,
víří stále prudčeji a divočeji, po zběsilý závěr; nebo doburácí, dohřmí, doduní a skonejší se rázem do poklidu úvodního. Liszt, romantik, tím právě
obrozoval tvary hudební a taneční, jež odkázal věk osmnáctý, že si našel
vzdělanosti prvotné a rané, ještě nevázané, ještě neuspořádané pravidlem
a zkušenostmi škol. A vzdělanosti, zhusta pochodící od umělců bezejmenných: a vycházeje z nich, spěl za uměním nebývalým. To je smysl výměru,
jímž romantismus bývá objasňován: že si opatřil, že opatřit si musel (jako
každé hnutí nové) nepořádek jako základ řádu nebývalého, jenž zřetelně
se liší od uspořádání dřívějšího, klasického.
Liszt ze svébytných tanců odzíral a odposlouchal, za účasti svalového
smyslu vyvozoval podobizny tanečníků - příslušníků kmene; ano, podobizny kmenů samých. Píseň benátského veslaře Liszt dotváří a do Gondoliéry uzavírá obraz vodstev benátských i lidu tamního. V rhapsodiích postihuje Liszt, jak člověk z lidu, krotký, prostý, zahloubaný ve své všední
soukromí, se proměňuje za zpěvu a reje - ať je provozuje nebo ať jim naslouchá a naň se dívá - jak se proměňuje krotký, prostý člověk z lidu na
sváteční bytost, která vzhledem, vyšňořením, hlasem, obratností, švihem,
rozmachem se hodlá ukázat a druhy předstihovat. Na bytost, jež právě
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soujmem těchto tvarů, soujmem hereckých těch tvarů s pospolitostí se
druží po duchu i těle do tanečních dvojic, družin, chorovodů, kol, jež nakazí se souzpěvem a soupohybem - jako zanícený divák hnutím hráče na
kopané.
Člověk z lidu přepodstatňuje sám sebe, přepodstatňuje své druhy na
bytosti nevšední tím úkonem - a v tomto proměnění romantik Liszt našel
právem základ veškerého divadla; v proměnění, které vznáší z obvyklého,
jalového, planého a neštěpného stavu do polohy úrodné a tvůrčí. »Každá
dílna poznamená mistra.« Ozdobený nápěv Smetanova Medvěda z Fisdur se vděčně rozpomíná na Gondoliéru Lisztovu; názvuk Druhé rhapsodie uherské se mihne u Smetany v prvním ze dvou duet, nadepsaných
» Z domoviny«. U Dvořáka ve Slovanských tancích doznívají ona trojtaktí, jež zbojnicky se rotí ve třetí a sedmé rhapsodii. Jota ze španělské
rhapsodie působila na národní školu ruskou, hispánskou i na Bizeta v Carmen, v Arleťance.
Útvarový rozbor - což je další stanovisko, s něhož posloucháme třeba
Rhapsodii španělskou - pak ukazuje, že se dílo opět skládá z variací, že
má skladbu přísnou, zákonitou, vyvedenou z jediného, základního nápěvku, jenž vylehčen a zdrobněn, sousedními tóny vyzdoben, se ozývá
i v rychlé větě (Jotě), jako že i v táhlém začátečním oddílu zní napořád.
Část první, pomalá, má jméno »Folia«, jež značí »myšlenku až k utkvělosti stálou«; totéž, jako Berliozův název »Idée fixe«. (Jím rozumí se
příznakový nápěveček, jádro symfonické básně.) Jiným tancem nadnárodním, třídobovým valčíkem Liszt vypodobil hráče, pekelníka, jeho svod;
ne tanečníky samé, jako v rhapsodiích. Po úvodu, ve kterém se nástroj ladí,
první poskočný díl vjíždí do nohou a druhý zlověstný zní jako skřipky u samého ucha, zlověstně a úlisně a chlípně. Do prvního zaposlouchal se sám
Verdi, totiž jeho Jago, ve výjevu šátečkovém, jímž se do zběsilé žárlivosti
dráždí Otello. Vy zaposloucháte se do druhého dílu, jak on sebe, jak on
posluchače vyšinuje z rovnováhy. Vodí nápěv obmyslně po nejlehčích,
totiž třetích osmičkách (ne po prvních, jak by se dalo čekat) ; a pak - opět
zeslabené - po osmičkách druhých; potom, kterak z řádu lichého se přesmykne v řád sudý, do ďábelské polky - vystřídání taktové, jež skladbé
dodá posedlosti. Nápěvkem, jenž náhle rozezní se v taktu sudém, ač zněl
předtím v taktu lichém, končí se i ďábelský rej v osmé zpívané hře Smetanově.
*

Orchestr se skládá z mnoha nástrojů, jež znějí buďto naplno a naráz;
tentýž souzvuk hlaholí z nich několikonásob od nejhlubších poloh do nej-
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vyšších; nebo orchestr se rozděluje do skupin, z nichž každá zachová si
vlastní vhodnou polohu, i světelnost, i barvu: dechové nástroje z kovu
i dřeva; od pozounů k píšťaličkám; strunné nástroje, buď smyčcem rozehrané a jindy prstem rozeznělé ve zvuk přerušovaný a drnkavý. Nástroje
úderné z desek a blan, zvonečky, rolničky, bubínky.
A nástroje ty sdružují se do skupinek samostatných, orchestříčků s menším rozsahem a rázovitou barvou základní; a zaznívají samostatně, nemíseny s ostatními, ve své barvě nelomené. Klavír pod rukama Lisztovýma,
v obraznosti jeho, ve zvučnosti vlastní, skladbu ke skladbě se měnil v takovéto orchestry a orchestříky v sestavách vždy nových. O tom svědčí kterékoli dílo, na příklad Španělská rhapsodie.
Hlavní její nápěvek zní zprvu bez průvodu, v jednom hlase v nízké,
temné poloze; pak předvětíčko stoupne o dvě oktávy a závětíčko tíhne do
původní hloubky; průvod hlaholí však nad úryvkem, nadnesen a vylehčen;
nápěvek se opakuje, zabírá sám oktáv několik a průvod jeho rovněž; navrací se po osmé a místo šesti tónů prvotných a původních už přibral zvuky
z Šesti oktáv. Jako by se přidávaly k osamocenému nástroji a k jeho nelomené barvě další, jako by se ponenáhlu rozhlaholil celý orchestr a naplno
a ve všech barvách plánovitě míšených.
Věta hbitá, Jota, vynímá však z hlaholení toho útlé zvuky vyšších
poloh, pištné, zvonivé a úderné a brnkající, které mihotají se jak pablesk,
třepetají se jak strunky, jako zvonečky a cimbálíčky, tknuté závanem. Liszt
umí na klavíru zpívat širý nápěv, nahoře i uprostřed i vespod, vyloudí ho
jednou z pravé ruky, jindy z levé, jindy z obou střídavých a překřížených,
tak, že tatáž ruka doprovází, kdežto druhá zasahuje níž a výš; a prodlužuje táhlé zvuky (aby s uklidněním chvějící se struny nezmíraly) oktávovým skokem nebo rozkládaným souzvukem i přidrženým pedálem. A podbarvuje melodii temně a zas třpytně tremolem. Nebo přednáší svůj nápěv
po způsobu harfy, loutny, přetržitě; zvukem, jenž se obnovuje opětovanými údery. Liszt umí znázorňovati zvuk přírodní, šum, výtrysk, dopad
duhový i oslnivý kapek vodních, s využitím ozdob, zvuků nadýchaných,
tknutí nejnadnesenějších, úponkových běhů, i přeletem a přeskáčkami na
okraje klaviatury. Liszt umí znázorňovat klavírem svist, slet a čiřikání
ptactva. Než i burácení, pád a nával hmot a živlů. Tentýž souzvuk udeřený v hloubce, dole, přidržený pedálem, se rozlévá a rozletuje do výše,
v nichž utkví, kde se třepetavě zdrží, obnovován, vybičován množstvím
úsečných a kvapných úderů. Celý klavír duní, zase využitím pedálu, jenž
úmyslně spájí, smývá stupnicové kluzné běhy (třeba terciové), aby z prohlubní se hnaly jako příboj, aby spadly splihlé, schlíplé, bez rysů a obrysů,
Řád X. 7.
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ač jindy tyto běhy - bez pedálů - třpytnatě se perlí, vykmitují jako sprška
světel, cinkají jak cimbálek, jak rolničky, jak zvonky.
Ruce u Liszta se kříží záměrně a zhusta. V hlavní větě, ve valčíku
Mefistově, pravá překřížená ruka svádí nápěvové závětí až do hloubek
a do temnot, a zároveň je rázně přizvukuje. Levá nad ní vznáší průvod do
polohy světelnější, ne tak hlasité. Bohatství a rozpoutání zvukové se prozrazuje zápisem, jenž tečkovanou výpomocnou čarou snižuje i zvedá zvuky
8 tónů nahoru i dolů; zápisem, jenž spotřebuje zpravidla tří řádků, na
místě dvou dříve obvyklých.
Ale těmto hmatům dříve neprovozovaným, této přebohaté, vzhledné
pažní mimice i těmto klavírovým zvukům dříve neslýchaným není zručnost
ani zvučnost účelem a cílem; slouží pojetí a významu a smyslu skladby;
zpodobují tvory, vlastnosti a dějstva jejich, jako vilný valčík Mefistův,
jímž ďábel do chlípnosti rozplesá a rozehraje svatebčany ve venkovské
hospůdce, až z ní Faust vášní posedlý ven vytancuje, snědou holku v náručí. »Jen vplynou, hned splynou v nic laškovné tóny / jak milostné, lichotně neřestné sny.« Lenau.
Tyto skladby, tato díla nevyznávají sloh jediný - a žádný ze slohů Liszt
nepokládal za samospasitelný. Liszt chápal všecka umění (a hudbu hlavně) v celém jejich obsahu a rozsahu; a jako v každém tvoru, v každém lidském projevu on uměl najít jiskru boží, tak ji vkřísnout dovedl i do výtvorů vlastních. Pro tu veškerost se zdává nepochopitelný. Vykladači postačují vnímat, cenit obrovitou tvorbu jeho jenom zlomkovitě. Ale zlomky
ty jsou z křemene a celé dílo z kvádrů. Smetanovo dílo, vycházením národní, má nadnárodní dosah, význam, ohlas, jednak pro své bohatýrstvo,
jednak pro svůj úsměv.
Liszt se nad životem nepousmál. Jako Dante, jako Březina i Šalda,
Liszt měl k životu i k poznání vztah kněze; natolik, že nad hrdiny stavěl
světce; třeba vyšli z pokrevného lidu, jako z Uher Alžběta; než uctíváni
církví bojující po okrsku zemském spějí k nebeskému dvorstvu jako orodovníci a přímluvčí. Rek Smetanův je vykupitel národa; Liszt po příkladu
věku středního a barokního vypodobnil v Synu člověka tu Pravdu, která jak dí Písmo - v Lásce působí a veškerenstvo spasí. Neboť vyšla ze vševědoucna a ke všemohoucímu tíhne.
»Pravdu láskou uskutečňujíce, dorůstejte onoho, jenž hlava jest
všech nás.«
Tento úděl naplniv, Liszt do souladu s vlastní hudbou uvedl i program,
a to nejobsáhlejší, jenž stál kdy v čele díla životního.

90

PAMÁTCE M R T V É H O

BÁSNÍKA

Oslavných básní, elegií fůru,
ptát se, jak mas si vykládat.
Je to dík, že teď, cos bradou vzhůru,
mohou tě beztrestné vykrádat.
Jan Rebel

VARIA
Nová a nejnovější italská

poesie

Výchozím bodem italské poesie po-d'annunziovské a zároveň pojítkem mezi tradicí
a snahou po novém osobitém nazírání skutečna, po novém utváření vztahu mezi světem
a hlasem duše a po smíření toho odvěkého sváru v ohnisku vlastní básnické osobnosti
je skupina Ronda,

vzniklá v prvních

poválečných

letech

(1919-1922),

dílem jako

ideové pokračování literárního směru seskupeného kolem revue V oce (1909-1915) s G.
Papinim a A. Sofficim v čele. Ronda si vytkla za úkol bojovat proti zploštělé prostřednosti v literatuře a v umění vůbec, proti obchodnímu konjunkturalismu, jemuž tehdy
domácí italský román nebezpečně podléhal, a horlivě se zasazovala o návrat ke klasicismu, o objektivisaci umělecké tvorby, o její odosobnění a pevný tvůrčí zákon v okruhu
myšlenky i slova. Nenávidí romantismus, vytýkajíc mu tvarovou neukázněnost a přebujelost formy, odmítá proto téměř šmahem celou druhou polovici minulého století,
Carducciho, Pascoliho, d'Annunzia i s futurismem

a s crepuscolarismem

a stejně rozhodně

bojuje proti croceovskému pojetí umění jako intuice na úkor intelektu, uvědomělé skladebné konstrukce, jasného, architektonicky rozvrženého plánu

a odosobnění tvůrčího

procesu.
Rozdílné duchovní zaměření rondistů melo za následek, že se tato skupina po krátké
době úplně rozpadla; trvalým

uměleckým odkazem, který vsak zanechala soudobému

a zejména mladšímu básnickému pokolení - i tu Ronda navazuje na generaci V oce - je
slovesný útvar prosa ď arte na rozdíl od skutečné výpravné prózy (narrativa),

lyricky

intonovaný a výrazně subjektivně utvářený, cosi jako útržek z intimního skicáře umělcova, jenž se snaží přesublimovat příliš syrové zážitky jevové zkušenosti přes filtr individuálního názoru a ztvárnit je i formálně v dokonale vybroušený útvar. Tedy spíše lyrický
přepis skutečna než snaha o jeho adekvátní vyjádření, minuciosně řezaná kameje ve
stylu klasické francouzské novely, avšak bez jejího epického nervu, a zároveň báseň
v próze, jež tvoří plynulý přechod ke skutečné lyrice, sdílejíc se s ní o podstatné rysy
společné oběma těmto uměleckým útvarům. Je-li vůdčím duchem prózy zaměřené podle
právě uvedených hledisek Vincenzo Cardarelli,

znamená snad nejdokonalejší a umě-

lecky nejvyváženější naplnění programu Rondy Giuseppe Ungaretti, dnes nejvýznačnější
lyrik soudobé Italie. I v jeho tvorbě probleskují osobní motivy, tak blízké rondistům:
Egypt, kde strávil mládí, Toskánsko, rodný kraj rodičů, světová válka, fronta na Soci,
ale ty svéživotopisné reflexy nikdy nepřijímají funkci ústředního motivu, jsou spise
jakýmsi odrazným můstkem do neskutečné země prvotního blaženství, do mythického
kraje mimo prostor i čas. Tento rys úniku ze světa jevové reality vtiskuje svou pečeť
již první lyrické sbírce Ungarettiho II porto sepolto

(Pohřbený přístav)

( 1 9 1 6 ) , kde

vnějším podnětem většiny básní je zážitek války. Zdá se, jako by byl básník právě tam
hledal svůj vysněný kraj, kde »slovo - je vryto v můj život - jako propast -« a v tom
duchovním rozpoložení, v němž lidský život je »jako na podzim - na strome - listin, se
mu otvírá v náhlém záblesku jasnozřivé intuice daleký obzor, věci nabývají jiné, dříve
netušené souvislosti, jeví se v jiném tajemném uspořádání a věčná hra života se smrtí
dává porozumět smyslu bolesti, odhaluje zdroje praexistence a staví jedince do nového
světla, do nového vzájemného vztahu s lidstvem a s vesmírem, ačkoliv poslední otázka
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po účelu bytí zůstává i nadále nezodpověděna: »Uzavřen
hvězdné nebe zajde - proč toužím po Bohu?«

v kruh smrtelných

věcí - i širé

T o tušení čehosi nevyslovitelného, zjevené

v záblescích jakoby nadpřirozeného osvícení, pomáhá však básníku snášet bolest, jež
hluboce tkví v jeho nitru: »tak chladný - tak tvrdý a vyprahlý - tak vzdorný - a tak bezduchý - jak tento kámen - je můj plac - který nikdo nevidí. - Žijeme

-

odpykávajíce

smrt.« Ona léta vyrývají, jak podotknuto, nevyhladitelnou brázdu do duse Ungarettiho
a zrcadlí se v jeho poesii, třebas vnější popudy jsou ztvárněny zcela osobitým způsobem
a intimně zladěny s duchovním zaměřením básníkovým; jsou výkřikem ducha prahnoucího po harmonickém začlenění do vesměrného rádu, ducha neustále zápolícího s protikladnými principy světa a vlastního nitra věčně toužícího a věčně neuspokojeného. A ten
vzrušený boj jako by se odehrával v ovzduší vysokého napětí sršícího rojem jisker, jimiž
se vyrovnává potenciál obou protisměrných pólů a vybíjí buď přízvukem bolesti, skepse
nebo resignace, prostě citem, jenž vyvolal reakci a vyvrcholil ji v prudkém dynamickém
spádu až ke konečnému rozuzlení. Tomu profilu vzkypělé vášně, násilím vsak sevřené
v svrchované umělecké kázni, odpovídá i forma gnomicky úsečná, často téměř jednoslabičná jako výkřik poraněné bytosti, nepathetická a ostré pointovaná.
Ze stejné atmosféry vyrůstají obě další básnické sbírky Ungarettiho Allegria
naufragi (Radostné ztroskotání) ( 1 9 1 7 ) a Sentimento

del tempo

(Tušení času)

di

(1933)

s příbuznými vůdčími motivy, jež vyjadřovaly nitro básníkovo a určovaly dosud ráz jeho
tvorby; především tedy opět touha po zmocnění se prapodstaty lidské duše, zbavené všech
vedlejších příměsků rétorismu a dekorativní citovosti a směřující od impresionistického
fragmentu ke klasicisující metrické forme v duchu Petrarcově a Leopardiho. Rozpor
básníkův, plynoucí z vědomí nesouladu vlastního nitra se světem, se vybíjí v rychlém,
úsečném sledu metaforických obrazů, jen volně vázaných na konkretní místa nebo děje
a zachycujících v krátkých, Často jen několikaslabičných verších trýzeň ducha posedlého
»vědomímexistence jako jakéhosi prvotního tajemství, k němuž intelekt nikdy
ale které si lze citem uvědomit«,

nedospěje,

takže jádro tvorby Ungarettiho lze v podstatě redukovat

na metafysický úžas z tohoto tajemství, odehrávajícího se mimo hranice poznatelna, nesmírně vzdáleného, a přece jakoby důvěrně známého, na nejasnou touhu po bájném zlatém
věku, po kraji mimo prostor a Čas, kde vévodí vůle Boží v neměnném řádu a kde lze
nalézti útočiště před »apokalyptickým vírem poválečných let, kdy měřítkem hodnot se stal
okamžik a vše se zdálo propastí, zatím co básník cítil, jak je v základech ohrožována sama
jsoucnost literatury, a pohrdal

marným hledáním

slov, k němuž ho beznadějně poutalo

jeho posláním. To je centrum securitatis, onen pomyslný bezpečný střed srdcí zraňovaných
bolestmi lidstva a dusí unavených vřavou světa, výraz pradávné lidské touhy po osvobození z područí těla a po trvalém spočinutí v klínu Božím. Ovšem básníku není dána
bezpečná jistota víry, není mu zjevena milost zření vykoupená utrpením a spějící k mystickému proniknutí Božské podstaty, jak vysvítá z otázky: »Jak hrubý balvan sopečný - jak
balvan vodou omílaný - jak noc nahá a opuštěná - duše, proč nezbaví tě hrůz - jichž jsi
hříčkou - pevná ruka Páně?«

Není mu souzeno těšiti se blaženosti těch, kteří dorazili

k cíli po útrapách dlouhé nebezpečné cesty, jeho údělem je strastiplná pouť askety
kráčejícího osaměle za světlem poznání, které jen v prchavých záblescích mu zjeví kýžený
cíl. Výsledkem té duchovní pouti je poesie přísného skladebného řádu, svrchovaně úsporná
ve volbě výrazových prostředků, kde každé slovo má svou definitivní, téměř jakoby kánonickou platnost a je úhelným kamenem při stavbě celku monumentálního ve své
úmyslné prostotě, zatím co úsečný, výrazově strohý povrch je propalován vášnivým za-
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ujetím bytosti hledající únik z pomíjivé schránky pozemskosti a toužící po absolutním
poznání. Byl to básník sám, který snad nejostřeji vyhranil obrysy své básnické tvorby
a takto vymezil její platnost: »Je od pradávna úlohou poesie, aby odlisovala od prchavé
chvíle to, co má platnost věčnou.
nesmrtelná,

překonává-li

rozmetává je po stránce duchovní
konečnu,

Tím, že tvoří, klade meze

však člověk po stránce fysické
především

času. Nevím,

je-li duse

hranice dočasnosti potomstvem,

poesií. A básník se tím více približuje ne-

té neuhasitelné touze lidského pokolení, čím více se tep jeho srdce mísí se sbo-

rovým ohlasem mrtvých a splývá se záchvevy předtuch.«
Osobnost Ungarettiho, byť tvarově navazovala na velké klasické vzory, je příliš
osamělá ve své básnické jedinečnosti, než aby měla přímé následovníky; vytvořila vsak
přece jakési jednotící předpoklady nového chápání tvůrčí Činnosti jako skladu plynulé
domácí tradice se zcela novým pojetím poesie, vydatně poučené hlavními evropskými
proudy od symbolismu až po surrealismus. S tohoto hlediska je vliv Ungarettiho na
soudobou italskou lyriku nesmírný a zahrnuje do svého magického okruhu zejména ony
mladé básníky, jejichž tvorbě pro hluboký ponor do vlastního nitra a pro úsilí vytvořit
absolutní poesii uvolněním iracionálních podnětů se dostalo názvu hermetická

poesie;

patří k nim především Eugenio Montale a Salvatore Quasimodo se skupinou několika
mladších lyriků, zrajících sice ve stejném podnebí přísné abstraktnosti, nicméně však
hledajících s větším nebo menším úspěchem cesty vlastního osobitého vyjádření.
Jednotícím pozadím lyriky E. Montaleho od jeho první sbírky Ossi di seppia (Kosti
sepie) ( 1 9 2 5 ) až po Le occasioni

(Příběhy) ( 1 9 3 9 ) je jasný, intelektuálně výrazně za-

hrocený zážitek nicotnosti lidského bytí a zároveň smutku z toho, že život je krátkou
ilusí, prchavým stínem odsouzeným k brzkému zániku. Smyslem sbírky Ossi di seppia je
ostrý, takřka řezaný pocit nevolnosti, nikoliv jen pouhé životní únavy, jak si v něm
libovala romantická poesie a později na italské půdě básnická skupina crepuscolarismu,
nýbrž spíše leopardiovské taedium vitae, břitce zaostřené a na míle vzdálené jakéhokoliv
okázale citového přízvuku a hluboce analyticky pohřížené do vlastního nitra. Jeho bolest
není filosoficky reflexivní ani citová, neboť koření spíše v nejspodnějších vrstvách bytostné
disposice a obrazí se v mocně vyvinuté schopnosti pojímat svět pod osobitým úhlem
introspekce zařezávající se hluboko pod povrch věcí a odkrývající jejich krutě nahou
podstatu. Pod nehybným povrchem věcí vsak jako by se ozýval téměř neslyšitelný pohyb,
tichý a automaticky odměřený, jenž jednotvárně skanduje čas až k naplnění dnů stržených
do apokalyptického víru zničení. To je to vnitřní napětí, přízračně mlčenlivý stín zkázy,
nazíraný a prociťovaný za bdělého vědomí a jakoby tuhnoucí v kámen. Kámen je vůbec
častým motivem v poesii Montaleho, jenž ho pronásleduje v úporně neodbytných představách a úzce souvisí s jeho krajinnou perspektivou. Dějství jeho poesie je orámováno
scenerií skalnatého ligurského pobřeží Cinque

Terre

mezi Spezií a Chiavari, zduchovně-

lého arci a obdařeného visionářskými rysy: země ztrnule nehybná v žáru polední výhně,
a přece oživená jakýmsi tajemným vnitřním pohybem, spalovaná sluncem a bičovaná
větry, holá, vyprahlá a jen místy řídce porostlá subtropickou vegetací: eukalypty, zakrslými citroníky a především agavemi: agave, tato tajemná cizokrajná rostlina, zmírající,
jakmile rozvila své podivuhodné květenství, jako by byla symbolem básníkovým, předobrazem jeho dvouznačné touhy vzdorovat větrům, nepohodě i slunečnímu žáru a zároveň
se jim poddávat v flagelantské touze po vlastní zkáze až k úplné nicotě. Protéká tudy
horská bystřina »chudá vodami, živá kamením

a vápencem«,

z lysých strání se ozývá

chvějivý bzukot křísů a básník ubíraje se v oslepujícím slunečním svitu podél zahradního
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plotu »naslouchá hvízdotu kosů a šelestu hadů v trnitém k ř o v í . « Sotva si lze představit
prostší obraz, načrtnutý několika tahy, anebo spíše jakoby vrytý rydlem do tvrdého
kovu; pod nehybným povrchem toho krajinného výhledu, téměř přízračně monumentálního ve své snové nehybnosti jako některá zátiší Chiricova, do jejíhož strohého rytmu se
básník zaposlouchává a vnímá »se smutným

úžasem život a jeho strázně«,

tepe však

»zkamenělá bolest beze jména«, rozevírá se nicotnost chvíle a je slyšet puls času »plynoucího prázdnými hodinami po obloze«.

(Dokončení příště.)

Jaroslav

Rosendorfský

KNIHY
Romanopisci
Olga Barényiová: Překrásná země. V říjnu 1943 vydalo nakladatelství L. Mazáče v Praze. František Heřmánek:

Bílý vřes. V listopadu 1943

v edici Křižovatky. - Růžena Heyduková:

vydalo nakladatelství Národní

práce

Osamelé nebe. Jako 8. svazek České tvorby vydala

v prosinci 1943 Novina v Praze s frontispicem

Arnošta

Paderlíka.

Předem podotýkám, že nadepsané tři romány představují en gros standard současné
románové produkce, a to dokonce ve svých nejobvyklejších a žádaných druzích. Je to postupně román (psychologický, lyrický a vesnický.
Škoda, že mladá žena, která v příběhu Olgy Barényiové zemřela v sanatoriu na tuberkulosu, měla tak všední a povrchní pozemský život. Pak v něm nic podstatného neobjevíme
ani v imaginárním očistci, kde její duše znovu se stává v nadhledu účastníkem vlastního
života. Samotné ethické jádro, láska k životu a »překrásné zemi«, jež je znovu vykupována očistou introspekčního poznávání

(za samozřejmé přítomnosti Svědomí, Andělů

a pod.), je ovšem dosti apriorně a libovolně vyvozeno ze dvou úvodních kapitol, které nám
vypravují o umírání Lálinky a které také pokládáme za jedny z nej lepších z celé knihy.
Tyto příčiny způsobily vsak, že zřejmý symbolický a jednotící úmysl autorčin se na mnohých stránkách roztříštil do alegorických příběhů, které lze chápati spíše jednotlivě, než
jako součást románového celku. Je ovšem možné, že toto extempore autorky románové
tetralogie určilo i hranice jejího slohu krátkých vět a dialogového i dějového promítání.
Je to styl spíše vyprávěcího, impresionismu a příliš málo konstruktivní k tomu, aby se
mohl státi prvkem dramatisujícím a skladebným. Připojíme ještě poznámku, že podobným
slohem píše dnes více spisovatelek

současné doby a všem právě záleží jen na vyslovené

lyričnosti nebo citovosti vlastního obsahu.
Disparátností mezi slohem a románovou skladbou (neboli mezi realisací a záměrem)
je poznamenána do jisté míry i druhá kniha Františka Heřmánka Bílý vřes. Sémantická
výstavba literárního díla, podmíněná duchovní přímo nezpředměnitelnou významovou jednotou, musí být v díle rozpoznána jako tvar předpokládané skutečnosti. Tak tomu ještě
u Františka Heřmánka není, ačkoliv jak tvarové náznaky, tak i úmysly jsou dosti již jasné.
Hladina, klid, bezelstnost Ondřejova srdce, tato vcelku šťastná realisace, v níž vyústil
povrchový tón první Heřmánkový knihy Racek, se vrací, nevyplývá ještě autorovi na všech
místech z cítěného beztvárna, nýbrž je zaměňována s prázdnem. Přízračné pro tuto charakteristiku je právě to, že těmto slovním výplním podléhá autor zejména v začátečních ka-
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pitolách své práce, dokud se nepropracoval k reálnosti svých postav. Ad vocem toho
poslechnete si na př. hned úvodní pasáž na str. 8.: »Na takovém kousku země je tolik
věcí, jako kdyby se tam zatočila smršť, nějaký vír větru a nanesl tam kupu rozmanitostí.
Tak to vypadá. Ale i když tu vítr hvízdá, tady už není smršť. Snad to bylo. Už se to
přehnalo.« Takové a podobné poklesky působí v kontextu Heřmánkový práce velmi rušivě.
Snad je to i důkaz, že se přece jen octly v prostoru, který sám o sobě je schopen dalšího
dolování a růstu.
Román Růženy Heydukové Osamělé nebe, který autorka napsala společně se svým
mužem, spisovatelem Josefem Heydukem, se naopak vyznačuje tím, že těchto antinomií
nemá, a to z té jednoduché příčiny, že podobných rozporů, které jsou přece jen znakem
jistého úsilí, vůbec nedosahuje. Zdrojem neocenitelných poučení je pro nás tentokráte
záložka, která nás poučuje, že příběh sám, se všemi těmi postavami, ať již dětí nebo
dospělých, jakož i lyrické pasáže jsou činem nadepsané autorky, zatím co Josef Heyduk
zasáhl do stavby scén, postav, dialogů, rovněž prý některé kapitoly přehnětl, jinde provedl
menší úpravy stylové. Potud záložka. Komu toto vyzdvižení viribus unitis mělo prospět,
není z románu dosti zřejmé. Josefu Heydukovi však k této nové práci negratulujeme. Snad
tato upozornění měla pomoci kritikovi, aby se mohl lépe informovat, orientovat a pochopit
»obsah i cíl této pozoruhodné práce«. Protože se tak při nejlepší vůli nestalo, úloha
kritikova tím končí.

Jaroslav Morák

Dvě k n i h y
Miloslav Matas: Milovali. Vyšlo r. 1943

nákladem Václava Palána v Praze XII. Obálka

od akad. malíře Jaroslava Moučky. - Blažena Šotková: Starodávné panenky. Vydala r. 1943
Česká akademie véd a umění jako 73. svazek Bibliotéky fondu Julia Zeyera. Obálka a kresby
od Karla

Müllera.

Mám před sebou dvě knížky, námětově i zpracováním různé, přece však společné po
jedné stránce. Po jejich přečtení se totiž u obou ptáte, proč byly napsány. Neběží nám
zde už ani tolik o vztah těchto knih k současnosti, o jejich přímou aktuálnost, neboť není
složitějšího vztahu nad vztah umění a jeho doby, ale vůbec o celkový význam a smysl
těchto děl, jak se jevil v mysli jejich autorů. Co chtěli říci? Neboť jejich díla jako celky
neříkají nic (kázání a poučování se už sem tam také najdou). Stojíte nad nimi v bezradnosti, marně se snažíce zachytit sebemenší vnitřní tlak, který by byl autory k tvorbě vedl,
touhu řešit, zpodobovat, soudit, přetvářet.
Matasův román »Milovati« je sice označen jako román společenský, ale svou podstatou je mnohem spíše jakýmsi ohlasem díla podloženého ideově. To, co měl Matas
na mysli, předpokládá vsak přísnou stavebnost a pevnou myšlenkovou osu, která musí
celým dílem procházet a rozvádět a svádět všechny dějové složky do sebe. Autor se patrně
domnívá, že učinil této stavebné logice zadost, sejdou-li se na konci románu všichni lidé,
kteří se na jeho počátku rozešli. K opětnému shledání jsou sice dovedeni milosrdenstvím
odříkající se lásky jedné dívčí postavy, avšak toto uvození je vzhledem k ostatním osudům
zcela vnějškové. A tak se celá rozlehlá obec postav drobí na jednotlivé příběhy a episody,
které ani samy o sobě nemají reálnosti a osudové naléhavosti a jako celek jsou montovány
zvenku, a to s velmi malou vynalézavostí. J e charakteristické, že postavy románu musí
dokonce cestovat, aby se jejich příběhy jakž takž dostaly do závislosti, a že k jejich závěrečnému shledání musí být vynalezen jakýsi útulek, kde se všechno spojí a smíří podle

96

zákona prastarého. Vnitřní nejistota je nahrazována vnější »důkladností«. Několik postav
nesoucích náznaky skutečně psychologické a básnické zákonitosti nemění dojem z románu
spěšně a novinářsky psaného.
Národopisná pracovnice Šotková zůstává i ve své sbírce povídek nazvané »Starodávné
panenky« věrna svému oboru. Předměty lidového umění jsou v jejích povídkách ústředními
body dějové složky. A mohu říci hned na počátku, že dávám přednost odborné studii
před tímto pokusem beletristického oživení dané látky. Cesta k lidovému umění, má-li
být životná a životadárná, vede patrně jinudy, neboť tato knížka je velmi vzdálena směru
našeho dnešního myšlení a usilování. Stačí vzpomenout si na národopisné studie a črty
Boženy Němcové, abychom si uvědomili vliv aktuálnosti na výsledném tvaru díla. Tam
žhavý poměr, diktovaný přesvědčením a nutností projevit své vědomí, a odtud teplý a
plastický výraz, odtud přesvědčivost, odtud mnohotvárnost a reálnost detailu, ač běží ponejvíce o dějově a vůbec blíže

neosvětlené črty. Šotkové

naproti

tomu, ačkoliv píše

celistvé povídky, chybí právě všechna názornost, výraznost vnitřní nutnosti a vroucnost.
Mimo to pracuje s neuvěřitelně všedními motivy venkovské povídky, že někde až překvapí
tak malá fabulační invence, která však bohužel nemá nic z čisté prostoty. Je vskutku lépe
podlehnout životu, než svému povolání, je-li už podlehnutí nutné.
Jan M.

Vzorná kniha pro

Grossmann

mládež

Dítěti jiskřil a tančil svět v očích jako učiněná fata morgana; posloucháš, přelouskáváš
si v těch letech pohádku, vracíš se z ní, v níž ses cítil jako doma, ač tak nějak nadoblačně,
do své čarovné skutečnosti zas jako do rodného živlu. Mládež v takových dvanácti letech
dívá se už do sebe i kolem sebe podstatně jinak, té je třeba kouzlit jiná dějová pásma,
aby se osvěžovala a sílila, vciťujíc se do sterých dobrodružství a přijímajíc v sebe zrna,
co vzklíčí až i po letech, aby si též zpoznenáhla tvořila skutečnější a zodpovědnější obraz
života. V této literární oblasti - lze-li ovšem takto rozčleňovat - chybovalo se a chybuje
snad nejvíce. Místo živin Či léků dostává se mládeži namnoze náhražek, jalových syrupů.
Kniha prozářená pravým pochopením mladých srdcí, kniha od jádra pravdivá a tonická,
kniha ušlechtile poutavá a vpravdě, v nejlepším slova smyslu výchovná celým svým vnitřním dechem, bývá zvláště zde vzácností. Škatulkuje se ostatně tou »literaturou pro mládež«
až přes míru, vždyť se vůně dobrého ovoce line i přes takovou umělou přehradu a lahodí
všem čtenářům.
Nová kniha profesora Aloise Musila (Alois Musil: Křižák. Vydala Novina v Praze
1943. Str. 178. S kresbami F. Stejskala) je určena mládeži od dvanácti let; přečte si ji
však z duše rád hoch, muž z lidu, nebo znatel literatury, onen s podivem a zanícením ze
styku s tolika novými věcmi, druhý s intuitivním přitakáním moudrému slovu, poslední
pak s celým svým smyslem pro kontrapunkt života a krásu dokonale vyváženého stylu.
Vypravěč mistr rozpřádá a proplétá v Křižákovi hned několik pásem: na pozadí křižácké
výpravy rozvíjí se dramaticky zahrocený příběh únosu, pronásledování a msty, svět islamu
sráží se tu s kresťanským rytířstvem, jež si umí vésti leckdy nadmíru nekřesťansky, naši
krajané (a pro Musilův poměr k látce je charakteristické, že jde o muže z Vyškovská
a z Posázaví, tedy z krajů blízkých autorovu srdci a zraku; vždy totiž cítíš u muže, jenž
studoval v nejrůznějších bibliotékách a pronikl

skutečným

labyrintem

knih, jak jeho

věda i beletrie vyrůstají z těch nejsvěžejších kořenů, jak Musil myslí a píše i o svém
životě a pro život), když je byl osud zavál do Orientu, zaskvějí se v cizím prostředí svou
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pílí a vytrvalostí, uvědomuješ si též tu a tam, jak se navazují a prohlubují vztahy mezi
křesťany a muslimy. Čelné osobnosti křižáctva rýsují se velmi výrazně, průhledy do východních krajů a dějin střídají se s vervně i jemně vrženými scénami, zkad tě ovívá
jitřní půvab arabských povídek. Co všechno umí vložit Musil v ústa takového svého
orientálce Tamína, jehož věty v sobě nesou tolik světla! (»Pán Bůh tě zkouší, tříbí, čistí,
jako my čistíme pšeničné zrno na mlate. Vítr odnese plevy a pojídáme největší lahůdku,
čerstvý chléb. Tíseň, která na tebe doléhá, a vnitřní trampoty, jež tě zatěžují, vyleští tvou
dušinku a milost Alláhova na ní spočine.«) A co z české odolnosti nalézáš zase v takovém
jeho Kojatovi! Všechno to bohatství poznatků i mužné moudrosti, jež sjednocuje v Křižákovi cílevědomá Musilova osobnost, rozdává autor pevným, přirozeným gestem rozsevače,
jak tomu bývá u těch nejzkušenějších.
»Nepíše se Šedinami, ale soudností, a ta se lety zpravidla tříbí,« praví Cervantes.
Vzpomínáš si na ta slova nad Musilovým Křižákem. Co věta, to dobře napjatý luk; svěžest
a energie tohoto stylu prolínají se v zjasněném podzimním vzduchu, v němž myšlenky
a city nabývají podivuhodné čistoty a vroucnosti. Čteš-li tu knihu s pozorem, vysvitne
ti ihned, čemu všemu mohli by se mnozí z nás od Musila naučit. Jeho zdánlivě zcela!
prostý styl nese v sobě plnou vůni uzrálého ovoce, krása obrysu, smysl pro vnitřní pravdu,
ať faktu neb detailu, převažují tu nad běžným ozdobnůstkařením i chaotickou překypělostí; a jak tomu bývá u nej lepších světových stylistů, doniká zde zpoza vět i odstavců
klidná, jímavá záře, jakoby nejvzácnější dar těch, kdož uměli ustoupit se svými osobními
city do pozadí, aby příběh košatěl a dýchal po svém zákonu.
Cílem opravdových knih pro mládež je nepochybně upoutat a při tom nevlínavě vychovávat. Alois Musil udivuje i v Křižákovi vervou a plynulostí rozeného vypravěče, jenž
nadto umí krátit a smete jediným pohybem ruky zcela nekonvenčně všechno haraburdí
pseudohistorických příběhů, aby před námi vytonula jasně cizí krajina a ožili skuteční lidé;
a vychovává celou vahou svých k jádru promyšlených, prožitých vět. I dýchá Křižák, vzorná
kniha pro naši mládež, živoucími vůněmi vpravdě uzrálého ovoce, aby vzápětí zasvítil
čistotou a hutností plně nalitého klasu.

Zdenek Šmíd

Z hudební
Josef Hutter:

Hudební

literatury

myslení. Od pravýkřiku k vícehlasu. 529 stran, cena 110 K,

vydal Dr. V. Tomsa, Praha 1943.
Ve své knize »Harmonický princip« podal J. Hutter nástin své soustavy hudební vědy, která se mu rozpadá do tří skupin. Jsou to: Theorie, filosofie a dějiny hudební techniky. Všelijak je možno definovati a organisovati vědní obory, je však zapotřebí vždy mít
jasno o tom, co je objektem, kterým se ta která věda obírá. A na konec je hlavní věcí,
zda vědecký výzkum, ať je už řízen jakoukoliv methodou, přináší výsledné poznání, které
stojí za to. Z Hutterovy definice hudební vědy vyplývá, že objektem jakéhokoliv bádání
jeho vědy je pouze hudební technika. Nazíráme-li na hudbu nikoliv pouze jako na výtvor
jisté organisace zvukového světa, nýbrž jako na umění, bude nám chybět v Hutterově výměru musikologie právě to nejpodstatnější, co Hutter uvádí jen jaksi mimochodem a hodně neurčitě, když praví, že »skupina filosofická v užším slova smyslu vykládá a hodnotí
umělecký jev a podrobuje kritice«. Dějiny hudební techniky pak nazývá přímo dějinami
hudebních děl. To je nutno si uvědomit

nad stránkami »Hudebního myšlení«, protože

bez znalosti tohoto autorova postoje k věci
napsána.
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nepochopíme vůbec, proč tato kniha byla

Na publikaci autora, který je tak pyšný na svou vědu, můžeme žádati, aby bylo jasno
v hlavních věcech. V úvodní kapitole Hutter pojednává o základních úkonech a formách
hudebního myšlení. Má to být tedy kapitola noetická. Právě v tomto oboru není Hutterova věda nejsilnější. Už v samých definicích podává mnohé kontradikce a kumulace pojmové a představové a vyhýbá se nápadně konstatování toho nejpodstatnějšího, co vlastně
je podnětem a příčinou celého procesu myšlení hudebního; kdyby byl pohlédl blíže do
Janáčka, našel by tam mnohé řečeno jasněji a hutněji, při vší janáčkovské aforističnosti
projevově. Na konec kapitoly konečně Hutter dochází ke kýženému cíli, ke konstatování
hodně obraznému, že »i nad zvučícím vlnovím tónů vznáší se holubice ducha«. Bohužel,
nevyjasňuje, co si pod tímto obrazem myslí, stejně jako nepronáší své definice o slovech,
která mají více významů. Proudí-li hudební myšlení podle Huttera v technice i v ideji,
pak je nezbytno říci, o jakou ideu tu jde. Možná však, že by taková definice se stala na
konec negací celého pracně vybudovaného systému. Proto se jí čtenář nedočká. A tak se
stává i v dalších kapitolách. První z nich »Zvuková hmota a její čas« podává s maximální
složitostí výkladovou asi na 120 stránkách theorii technologie hudební, místy opřenou
o historické podrobnosti. Hutter vůbec necituje použité literatury, jen sem tam se mu
mihne jméno některé z autorit. Výsledek kapitoly však přesvědčí, že kratčeji a daleko
bezprostředněji lze nabýt stejného poznání z publikací, v nichž je více účasten umělecky
tvořitelský duch, nežli Hutterova vědní specialisace. Druhá kapitola přináší nejprve složité úvahy a definice o »zákonech nápěvu« tím, že podává zdánlivě hlubokou, ale při tom
nepříliš původní estetiku melodie. Po prohlédnutí této kapitoly se rozhodujeme, že příště
sáhneme raději po literatuře cizojazyčné. Asi 130 stran je poté věnováno »hudební ideji
starého věku«. T o je historie hudby sahající až do pozdního času chorálového, historie
tolikrát znamenitými odborníky zpracovaná, důkladně doložená a velmi často podávaná
s neobyčejným citem pro smysl této hudby. Hutter opět necituje prameny, jak by se na
vědce a vědecký způsob slušelo. Umožňuje mu to podat vlastní závěry o jistých typech
skladebných a o to mu asi šlo; viděl, že by se často octl v největším rozporu s autoritami, jimž by dojista podlehl. Přečtěte na př. partii o gregor. chorálu a poznáte, jak kuse
je pojat a vyložen tento neobyčejný hudební, kulturní a duchovní komplex. V analyse
prvků a složek je tu postupováno tak, že místo chorálu před vámi leží rozpitvaná masa
tónová, často ještě spíše hromada pouhých not, ze které nemůžete ani rozpoznati, co tu
bylo pitvaným objektem. Honem po přečtení této části se chápete velikého P. Wagnera,
abyste mohli volně vydechnout nad vědeckým výkladem, ze kterého přímo vyvěrá živý
zvuk chorální. Hutterův způsob výkladu se tu sráží po prvé s uměleckým dílem, a to vychází z vědecké úvahy tak pocucháno, že je k nepoznání. Stejný postup zaujímá Hutter
i v další kapitole, pojednávající o »Zpěvu hlasu ve sboru«, celkem asi na 180 stranách.
Ať sáhne Hutter kamkoliv, všude vychází s prázdnýma rukama, nikde nepostihne a nevydefinuje uměleckou složku a únosnost notového zápisu, kterým se zabývá. Analysuje
tón za tónem, či spíše notu za notou, pronáší úsudky a definice, které jsou v příkrém
kontrastu s objekty. Připomeneme-li si výklady Fickerovy nebo i starého konservativního
Pirra, rozpoznáme ihned rozdíl: tito vědci měli dar uměleckého postřehu, dovedli vyhmátnout ze starobylých zápisů to nejpodstatnější, co na umění je, mocnost ducha, spirituální
sugesci díla, kterou rozpoznali i při analyse, která svou důkladností Hutterovy rozbory
dokonce předčila. Holubice ducha, které se Hutter dovolával na konci prvé kapitoly své
knihy, se nad touto prací nevznášela, naopak odlétala stále dál, takže vědecké konstatování Hutterovo zůstalo pouze při tom, co je hmatatelně změřitelné, u toho, co pojal do
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své soustavy hudební vědy. Tím vlastně Hutter svou knihou naplnil svůj záměr. Je ovšem
velmi podstatná otázka, zda taková práce má vůbec smysl.
Max Dvořák, veliký český uměnovědec, ukázal svým dílem směr a cíl uměnovědného
bádání. Není vědou, co svou methodou zabíjí vlastní objekt, není vědou o umění, co nepostihne na uměleckém díle to nejpodstatnějŠí vedle vlastního tvaru, jeho působnost časově podmíněnou a procházející proměnami věků. Hutterova kniha, pracně sestavená
a odvozená z výsledků cizího bádání, aniž by se dovolala předloh, jak se na vědeckou
práci sluší, nepatří do kategorie vědy, jak ji pojal Max Dvořák, jehož směrový význam
ve všech uměnovědách je dnes jasný. J e něčím, co lze postaviti jako pendant k Musurgii Ath. Kirchnera. Tím je řečeno, že je to výsledek pracovní snahy, kterou plně minul
tvůrčí duch. Co je platné, že se holubice ducha vznáší nad zvučícím vlnovím tónů i nad
theorií o něm, když se nedostala dovnitř?
*

Václav Talich, Život a práce. Sborník statí, uspořádal O. Šourek. 219 stran, 21 vyobrazení. Cena 80 K. Vydala Hudební Matice. Praha 1943.
Sborník k 60. narozeninám umělce sotva může přinést objektivní pohled na zjev
oslavovaný, zvláště je-li tímto zjevem Václav Talich. Úkol takového sborníku je prostý:
má být poctou, oslavou. Kdyby byl napsán tak, jak je v něm vypsána osobní konfese
Stanislava Nováka, nebylo by možno přáti si nic lepšího. I výklad Pavla Bořkovce o moderní hudbě v Talichově pojetí by sem mohl být přiřazen, kdyby byl skladatel mluvil
o vztahu Talichovu k jeho dílu a nechtěl být zároveň mluvčím za celou moderní hudbu,
se kterou se Talich mnohokráte octl v konfliktu. Kdyby byly statě hodnotící Talichovy
výkony psány tak, jak to napsal Karel Šrom o Talichově interpretaci díla Novákova a Sukova, byl by měl sborník vysokou úroveň kritickou a věcnou, která by zcela připouštěla
slova nejvyššího obdivu. A konečně, kdyby každý z autorů si byl vědom, že i extra Talich
est musica, tak jako si toho byl vědom A. M. Brousil ve své vzpomínce, pak klobouk
s hlavy před takovým sborníkem. Bohužel, nestalo se tak. Ve sborníku jsou také věci,
které nesnesou dobře kritického měřítka. Informativní by mohla být stať Fr. Bartoše
o gramofonových snímcích Talichových, kdyby nebyla napsána levou rukou. Částečně dokumentární mohla by být stať Zdeňka Němce o podání děl Smetanových a Dvořákových,
kdyby si uvědomila, co Talich sám správně o sobě konstatuje v článku »Má vlast«, jenž
ve sborníku je umístěn hned za statí Němcovou. Talich tam píše: »V mém programu
neexistuje reprisa jako reprisa, věrné opakování jednou dosaženého hudebního obrazce.«
Němec si své poznámky značně zjednodušil, takže zůstávají pouze poznámkami. Článek
V. Dobiáše o Talichovi-osobnosti je méně než náčrt, a Krombholzovy výklady »Jak vidím
V. Talicha zblízka« nasvědčují, že příliš silné brýle mámení očarovaly zrak mladého dirigenta, a že jeho horování dokazuje, jak málo toho poznal dříve než se stal Talichovým
asistentem. - Jiří Dostál píše o Talichově životní dráze na 45 stranách, O. Šourek o Talichově působnosti ve Filharmonii na 28 stranách a Hubert Doležil o Talichově vztahu
k divadlu na stejném počtu stran. V těchto statích je tolik nevěcností, neobjektivity, neúplností a ledabylosti, že je snese právě jen papír oslavného sborníku. Snad byly tyto
partie nějak zvlášť zredigovány, protože knihy Hudební Matice nesmějí vždy přinést úsudek autorův a musí se proto v choulostivých partiích uzpůsobit požadavku vydavatelstva. Rozhodně nemohou být tyto stati brány jako vážná, odpovědná a spolehlivá práce
odborná. Courtoisie a pochlebenství v nich utlačuje skutečný stav věci, kamarádský nebo
servilní obdiv umí buď vůbec přehlédnouti nepříjemná fakta minulosti, nebo alespoň se
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vynasnaží nazvati je »mráčkem na jasném nebi Talichově«. Tím ovšem věc není vyřízena.
Sborník vyšel k poctě Talichových šedesátin. Ke skutečnému vylíčení Talichova významu
bude musit přikročiti - a také přikročí - péro méně vázané ohledy. To počká, až se přeženou vlny Talichovského jubilea.

Zpěvy betlemské.

Koledy. Uspořádal a harmonisoval Jan Seidel. Předmluva J. B.

Foerstera. Ilustrace A. Strnadla. Cena 80 K. Vydal L. Mazáč, Praha 1943.
Sto čtyři lidové koledy, případně i malé vánoční zpěvní výstupy vybral Jan Seidel
z pokladu lidového zpěvu. Převážně jsou to koledy známé, velmi rozšířené a oblíbené.
Seidel k melodickému hlasu zpěvnímu přidal prostičký jednoduchý hlas průvodný, takže
písně mohou být hrány na klavír dětskýma rukama, které překročily prvé půlletí hry na
klavír. Jednotlivé písně mají přidány sloky textů, takže předvádějí celý básnický soujem
koled, komponovaný na prvotnou melodii. Publikace je určena dětem. Má všechny vlastnosti, aby se stala úspěšnou; hudebnímu i slovesnému podání textů nelze ničeho vytýkati. Spíše se nezdá vhodnou výtvarná výprava publikace, která vychází z imitace lidových tvarů kresebných. Není to řešení originelní a umělecky není plnohodnotné. Zvláštního důrazu si zaslouží úvodní slovo J. B. Foerstera, jímavě vroucné a při tom hluboce
věcné.

Mirko Očadlík

DIVADLO
Tyl a Klicpera
Čeští dramatičtí klasikové se dostávají v poslední době stále více na jeviště našich
divadel. Není vždy možno říci, že bychom spláceli svůj dluh české starší divadelní tvorbě
cele, ale je zatím dost na tom, že se nyní udržuje aspoň snaha jej splácet. Nejnovější uvedení Tylovy »Tvrdohlavé ženy« a Klicperova »Divotvorného klobouku«

znovu připomnělo

pražskému obecenstvu dvě hry, jež mají stále - a je tu odstup téměř sto let u J. K. Tyla
a 126 let u V. K. Klicpery - svůj půvab a divadelní působivost. »Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec« je báchorka. »Divotvorný klobouk« je kouzelná fraška. Mají tedy
obě hry - učitele Klicpery i žáka Tyla - společnou pohádkovost svého námětu. U Tyla
nese kouzelnou čaromoc v sobě postava čaroděje Zlatohlava, u Klicpery se kouzlo skrývá
ne ve figuře hry, nýbrž ve zdánlivě čarodějné rekvisitě - v klobouku. Tyl je mravokárce
a nijak svoji tendenci umravňovací ve své hře neskrývá, vyznívá mu také kus těžkopádněji
než Klicperova úsměvná komedie, v níž rys nápravný je umně a správně skryt v roztočeném víru veselých situací. U obou dramatiků tvoří ústřední postavy lidé, kteří mají být
životem poučeni o svých chybách, a tak napraveni. U obou stojí proti nim zdravý živel
silného a nepoddajného mládí. Učitel předčí žáka, neboť nechce obecenstvo tolik poučovat,
jako spíše pokárat zábavou a úsměvem. Tyl je proti Klicperovi ovsem úspornější, je spíš
stavebním typem dramatika. Oba dovedou překlenout propast mezi neskutečnou čarovnou
silou pohádkového světa a skutečným životem, který dovedli každý po svém, ale oba jasně
vidět a zřetelně zpodobit do básnicky účinného obrazu.
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V divadle A. Sedláčkové uvedli Tylovu zmíněnou hru »Tvrdohlavá žena«. Kouzelnou
báchorku o třech jednáních oprostili správně od několika scén, v nichž vystupují horští
duchové, ale zbavili ji také zpěvného živlu, který k této hře patří (neboť jí dodává patřičnou atmosféru) a který nemůže nahradit řídká a málo inspirovaná hudba R. Kubínského. Je-li dramaturgická úprava prozíravá v tom, že potlačuje technicky těžko zvládnutelné scény se skřítky, ostatně dnes již i příliš naivní a zahalující do obtížné skořápky
lidské jádro hry, není dobrá v tom, jak příliš oprošťuje kus od nálady přírodní, jež u Tyla
nesporně je (na př. jen jeho poznámky k vyznívání jednotlivých výstupů), i života vesnického (scéna při požáru mlýna), který dodává hře vzruch a začlenění společenské.
Správné jsou naproti tomu škrty a změny ve třetím jednání. Jinak zůstal text Tylovy
»Tvrdohlavé ženy« beze změn; jen úvodní scénu si nahradili veršovaným proslovem Zlatohlavovým, který dobře uvádí do Tylova světa. Ovšem dosáhnout rovnováhy v takové
úpravě je jistě těžké. Hra sama by musela mít daleko větší odezvu, kdyby to bylo představení pečlivé a propracované. To, co předvádějí v divadle A. Sedláčkové, je většinou
ochotnická práce. Herci jen odříkávají, každý podle vlastních sil, své úlohy. Režijně tu
není, kromě aranžmá, nic uděláno. Hra nemá především a hlavně rytmus, představení
je zdlouhavé a bez jiskry; vyhrává-li tu někdo, tedy jen Tylův živý dialog a spád děje.
Tvrdohlavá mlynářka, jež má svou výřečností a neústupností vévodit představení, stala
se v podání J. Svaté měštkou, oblečenou v selský kroj. V gestech ani v řeci nenavodí
představu vesnické ženy. Její předností je čistá výslovnost a spád přednesu. Vévodí zde
jazykem. Ale, zůstane-li na scéně, bude se muset vrátit k pozornější kresbě postavy.
M. Sedláčková se snaží dát řeči spádnou břitkost, ale přesto nedokáže pod řízností děvečky
Madleny, která v pohotovosti umí odseknout i Kubovi i mlynářce, vytvořit srdečné vesnické děvče. Úzkostlivá péče o zřetelnou výslovnost nutí stále její řeč do zadrhující ztrnulosti.
K. Třešňák se také necítí doma v roli Zlatohlava. Má pro ni opět jen svůj kazatelsky
teplý tón hlasu, ale figura mu rovněž uniká. Aspoň poněkud se do podoby učitele
vestilisoval J . Koudelka; právě tak Němec do klackovitosti Kuby. Ostatní jen matně
přihrávají, ačkoliv O. Čermák získává svou srdečnou bodrostí obecenstvo. Režie si počíná
příliš úzkostlivé, příliš popisně, nic nedosáhne na jevišti rozehrát. Výprava chce být
tentokrát moderní, náznaková, ale obecenstvo ji přijímá rozpačitě, je totiž - hlavně ve
scenerii přírodní - příliš strohá a suchá. Lépe se jí již daří v interiérech.
*

Představení Klicperova »Divotvorného klobouku«

v Uranii je naopak dokladem, jak

lze proudnou a oživující režií inscenovat dobře a poutavě starou hru. Přes všechny výhrady, jež je možno proti této režii »Divotvorného klobouku« mít, je to jako celek a především výsledným dojmem představení dobré, které cele získává obecenstvo na svoji
stranu. Není-li to již režie objevná, je to režie dobrá v tom smyslu, že uvolňuje autora
a dává jeho slovům na scéně opravdu ožít. V. Vejražka, jemuž byla v Uranii svěřena režie
»Divotvorného klobouku«, měl za základ starý text Klicperův, v němž byly dělány jen
změny jazykové, ostatně ne mnohé. (Proč nebylo použito dobré úpravy Kolátorovy?)
Vejražkova režie se vyznačuje správnou rytmisací hry, jež celkem dobře odhaduje tempa,
takže o vzruch a veselí je dobře postaráno. Režie dostala do herců život, jen, bohužel,
někde měla tóny také tlumit. Hlavně jde o scény sklepníka Zvonka, u něhož se jadrnost
lidového humoru Klicperova mění v hrubost zbytečným opakováním slov »có« a »jó«,
jež obě ostatně v textu Klicperově nejsou. U milenecké dvojice Bětušky a Karla dopustil
se režisér jiné chyby. Proti zdůraznění lidského charakteru ostatních postav, nesourodě
zasadil tu živel groteskní komiky. Aspoň poněkud ubrat tu grotesce na jiskřivé barvě
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by bylo vyladění představení prospělo. V pěkné, vtipné a účelné výpravě J. Gabriela,
s barevně vyladěnými kostymy A. Švecové, rozehráli členové Uránie veselou studentskou
taškařici zřejmě s chutí. Nejodvážněji ovšem veselý, nápaditý student B. Kubaly. Kubala
přesvědčuje, rozehraje se celý, získává svým temperamentem snadno obecenstvo, ale dává
se jím unášet, ač by se měl stát jeho pánem. Zapomíná na Čisté zvládnutí textu a často
se přeříkává. To vše jsou chyby, jichž se lze snadno zbavit, ale jež vadí jeho herecké
práci. Křepelka K. Housky si počíná uvážlivěji, je střídmější, také často přesvědčuje,
zvláště ve scéně s Koliášem. Proti veselému světu studentů staví Klicpera svého lakomého
Koliáše. Činí ho jakousi osou, kolem které se točí děj. N a to režie poněkud zapomněla.
Filipovského Koliáš je lakomec molièrovský, hlavně v exteriéru, odtud F. Filipovský
čerpal, je zlý, držgrešle, nepřející, starostlivý o své krejcárky, hned zas potměšilý a úlisný.
Filipovský dovede postavit figuru, ale neudrží ji. Rozdrolí se mu v řadu detailů, účinných
sice, ale právě jen detailů, jež nepodřídí celkové stavbě. Opakuje věty a slovíčka, pousmívání a pobroukávání, pohrává si s tím vším příliš; opakuje také svoje navyklá gessta.
Kdyby toho nebylo, byl by jeho Koliáš dobrá figura. V ještě větší míře je tomu tak
u R. Deyla ml. Měl kdysi úspěch se svými přihlouplými chlapíky. Opakuje je teď do
omrzení. Jeho Zvonek není již jen přitroublý, to je vyložený hlupák, jemuž pak nelze
věřit, že vše prokoukl, je vulgární, jeho »có«, »jó« ja »proč« zní hrubé. Stálé mžikání
víčky, tupý výraz obličeje, rozmáchlá gesta - všechno je přehnáno. Bylo věcí režiséra, aby
herce upozornil, že přehání, že vytváří postavu mimo představu autorovu i mimo jeho svět.
Postava písničkáře Pohořalského nebyla Z. Šavrdou správně pochopena a působí proto ve
světě těchhle veselých a napravených lidiček rozpačitě a nevěrohodně. Není v ní v podání
Šavrdové vnitřní jednoty, ačkoliv je na druhé straně zřejmé, že si s ní dával práci. Tato
postava je ovšem ne zcela přesně kreslena již u Klicpery, a tím obtížná. Tyto výhrady
ubírají sice na ceně provedení, ale nikterak neohrozily srdečný úspěch Klicperova »Divotvorného klobouku«.

Tvar poněkud

K. Marek

deformovaný

Působí vždycky podezřele, když po slibném úvodu jsme tím, co následuje, zklamáni.
Stále nás to utvrzuje v přesvědčení, srovnáme-li úvodní slovo divadelního programu s vlastním představením, že režisér by byl asi lepším literárním theoretikem než divadelním
praktikem. A tato okolnost je dnes tak častá, že bereme do ruky každý inscenační úvod
a přijímáme úvod k literárnímu večeru zhusta jako nutné zlo, dokumentující spíše literární
přípravu a poměr k uváděnému dílu, než povědomost (a to je nejmenší požadavek) reprodukční techniky. A zhusta se s tímto zjevem setkáváme při návštěvě tak zvaných literárních
večerů. Literární večer v podobě u nás nejobvyklejší se stává recitovaným divadlem. Recitovaným co do reprodukční stránky, která při hlasových fondech začátečníků nebývá
na výši, upadá do únavné mdlosti a je bez vzruchu. Divadlem se zdá být proto, že se děje
na scéně, mající zcela identické prvky se scénou divadelní (:až na Častou samoúčelnost)
a zřejmými, či málo zjevnými stopami aranžování herců do scénického prostoru. Tento
útvar je podmíněn zněním divadelního zákona, který prostor vhodný k divadelním produkcím vidí pouze ve starém typu divadelního kukátka s bezpečnostní železnou oponou.
A tak dochází k podivnému kompromisu mezi předpisy o bezpečnosti a formou literárního
večera. Kdo při tom zůstává celý, je jasné. A tak předpisy a staré pojetí pojmu vhodného
divadelního prostoru a nutné předpisy o bezpečnosti vytvářejí jeden z největších omylů,
nedochůdného křížence mezi skutečným divadlem a literárním večerem. Ale v zásadě je
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možné buď jedno nebo druhé. Forma ctených literárních večerů komorního rázu je formou
stejně vhodnou, jako nepochopitelně nepoužívanou. Tak by si všichni mladí nadšenci měli
uvědomit, že současný stav a tvar jejich práce nesplňuje poslání ani jednoho, ani druhého.
Když jsme slyšeli v úvodním slovu k literárnímu večeru kolektivu TVAR o Dykově
Krysaři, že vyjadřuje něco jako zklamání z marného souboje dobra s tímto světem, záludným a podlým, předpokládali jsme, že na tomto bystrém odhadu bude vybudováno celé
představení Krysaře (nehledíc k impulsům, které mohlo poskytnout předchozí silné uvedení na divadle). Že bude směřovat k co nejzřetelnějšímu vyjádření naznačených protikladů.
A Krysař bude svědomím tohoto světa, smlouvajícího o bídný honorář s pracovníky, jimž
vděčí za své klidné zažívání, ne-li za vlastní existenci. A jak provedli Krysaře v TVARu?
Je zajímavé, že tolik mladých amaterisujících scén ztroskotává ve svých ušlechtilých
snahách na špatném odhadu svých možností. Chtějí se vyrovnat s úkoly, které jsou daleko
nad jejich možnostmi a zkušenostmi. Hrát Krysaře bez celkového základního akcentování
rozdílů dvou světů, Krysaře a hamižných měšťanů, z jejichž vzájemného napětí vyrůstá
a dozrává katastrofa tohoto příběhu, na scéně, která nic nepředstavuje, bez kostýmů a bez
maskování, by bylo trochu nad síly i ostřílených a zkušených. K tomu ještě přílišná pohybová střídmost zaviňovala mrtvost scén, které jsou samy o sobě plné napětí a vzruchu. Hlas
hercův, na který je uvalena všechna tíha a odpovědnost účinu, nemůže pak zachránit představení, když všechny ostatní složky místo aby podporovaly, pomáhají odhalovat všechny
jeho nedostatky. Hlasového průměru naopak dosahovalo jen několik herců. Krysař, konšel
- Faust a vyprávěčka. Režisérova úprava prosaické předlohy i samé režijní pojetí ustrnulo
na popisném stylu. Nedovedlo vyvolat ovzduší, zdůraznit konflikt. Tak do reprodukované
historie se mísí lyrická místa, jejichž úkolem je nahradit textovou krátkost této úpravy. Lyrika doprovázená tancem režii zčásti rehabilituje. Typickým dokladem režisérovy slabosti
bylo, že nechal nevyužitu hospodskou scénu, kdy dav, charakterisující veřejné mínění Hammeln, mrtvě, bez vzruchu opakoval slova konšelů. V tomto okamžiku režie naprosto selhává, ačkoli účin této scény je otázkou pouhého aranžérského vkusu. Do účtu režisérova nutno
připsat také postavu rybáře. Za jeho dohledu se tato postava apatické setrvačnosti a pasivity
stává spíš běsíkem, vnitřní vyvřelinou ztajované výbušné síly, než člověkem, zatlačeným poměry do trpné mátožnosti. Herec v mnohých případech se vzdává možností účinu (kostym,
maska), ale nedovede jejich nedostatek vyvážit prostředky, které mu zbyly (pohyb a hlas).
Hudba málokdy stačila dramatičnosti textu. Měla v sobě hodně z rázu sonatinových cvičení
a dutého pochodového pathosu.
V celkovém dojmu z tohoto večera soubojovala statika literárního večera s režijně
neuvědomělým pokusem scénovati se silami začátečnickými, pracujícími nadto za nejtěžších podmínek možného účinu.

Brněnské divadlo uprostřed

Eduard Vojnar

sezóny

Ještě nikdy nebyl brněnský divadelní život tak rušný jako v naší době, jenže jeho
iniciativa se vyčerpává theoretickými úvahami a chybí tu stále umělecký čin. Chybí tu stále
průbojná, umělecky tvůrčí osobnost, která nakonec jediná může s konečnou platností rozhodnout o smyslu a hodnotě takových debat. Tímto nedostatkem trpělo ovšem brněnské
divadelnictví už v desetiletích dřívějších, poněvadž tu vždy bylo hlavní divadelní středisko,
které z něho vyssávalo všechny síly tvořivě podnětné a umělecky činorodé bez jakéhokoliv
kritického ohledu na organický vývoj celkové kultury národní. Tato vleklá choroba mohla
být léčena při nedávné rekonstrukci hlavního brněnského divadla zákrokem autoritativním
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a takto vybraný divadelník - umělec a organisátor - byl by se setkal s nej větším porozuměním a podporou kulturní brněnské společnosti a s budovatelskými předpoklady, jaké mu
jinde nemůže poskytnout ani několik českých měst dohromady.
V Českém lidovém divadle se zatím uplatňuje zdravá tendence probudit k životu vše,
co tu už bylo. Bývalé divadlo mělo svou dětskou scénu, kterou po řadu let vedl Oldřich
Lukeš, dnes ředitel Beskydského divadla v Hranicích, a která po stránce umělecké se
vzepjala nejvýš docela na svém konci, když Karel Höger, dnes známý člen Národního
divadla v Praze, ji postavil na dramaturgickou základnu pohádkovou. Lukeš už nerealisoval svůj program, jímž se dlouho obíral, aby v Brně byla vybudována jednotná a samostatná scéna pro mládež; a tak tento záslužný i výnosný plán, který brněnské poměry
po několik desetiletí nabízely každému divadelníkovi jen trochu odvážnému, spadl i se
snadnou realisací do klína Antonínu Turkovi, dnes řediteli t. zv. Studia v DOPSu, který
se ostatně o totéž pokoušel už v té době.
Jako druhou premiéru - prvou premiérou byla pohádka Dvě Maričky - uvedlo Lidové
divadlo na svém dětském jevišti dramatisaci známé knihy Jana Karafiáta o Broučcích,

a to

ve formě »pásma o 9 obrazech«. Text je epický, ale připouští několikeré jevištní pojetí.
Režie se tentokráte ujal František Tenčík, redaktor brněnského rozhlasu pro mládež,
s nímž - podle divadelního programu - umělecky spolupracoval konservatorista a autor
sbírky veršů Dimitrij Plichta. Za základ vzal osvědčenou pražskou úpravu Míly Koláře,
zbavil ji vší lehké a zpěvné divadelnosti, poněvadž mu příliš porušovala původní obraz
přísného a Čistého života, o němž četl v knize Karafiátově. Tato myšlenka sama o sobě je
jistě dramaturgicky i režijně nová a lze ji jen vítat, jenže pak měl Tenčík vyjít přímo
z básníkova textu. Důležitější než úprava je však jevištní provedení, poněvadž to o ní
rozhodne. Je jisto, že Kolář vyšel spíše z psychologie dětského diváka než z ethiky výchovné myšlenky evangelického kněze, ale takto zachránil do svého scénického přepisu
právě ty prvky, jež jsou schopny života nového, života na jevišti. Brněnské provedení
přineslo řadu scénických obrazů, vázaných do jednoho růžence vyprávěčkou; všechny obrazy
se skvěly v pojetí i při přednesu čistotou, která však nebezpečně upadala v nedivadelní
střízlivost. V divadle pro mládež se může takový případ změnit v katastrofu, poněvadž
dětský divák si neukládá reservu a svou nepozorností bezohledně kritisuje představení:
tak daleko to bohudík nedošlo, ale malý divák záhy ztratil živý kontakt s jevištěm a bavil
se při otevřené scéně na vlastní vrub. Epické scény převzaté přímo z knihy nebyly proměněny v dramatické akce (nekonečné besedování u stolu, vypravování na loži v zimě), a především nebylo využito výtvarné scény, kterou navrhl arch. Josef Šálek. Tato část představovala největší a také nejsamostatnější přínos tohoto provedení Broučků: ale teprve
v náležitém osvětlení byla by plasticky vystoupla chaloupka Broučkova i chaloupka Beruščina, bylo by se rozrostlo roští a rozkvetly květiny, takhle se scéna stále halila v jakémsi
oblačnu a nerozžehla se básnivým kouzlem. Dospělé postavy hráli

většinou konserva-

toristé (M. Hynšt, Nora Krčmářová, M. Šupitová, Slávka Dvořáková, M. Valentová, VI.
Kořínek atd.) a ostatní šťastně vybraní žáčci brněnských škol, kteří se už osvědčili v rozhlase mladých (Karel Kalina a j.). - Zůstalo-li brněnské představení Broučku na půli cesty,
mohlo by být východiskem k vážné diskusi o samé podstatě básnické dramatisace klasické
knihy Karafiátovy.
Jinak opakovalo Lidové divadlo v době předvánoční do nekonečna starý repertoir,
aniž si uvědomilo, že tyhle týdny jsou nejvýhodnější dobou pro uvedení hlubších věcí
jak v opeře, tak v činohře. V lednu, na jehož začátku se s operetou rozloučil její režisér
Rudolf Lampa, sáhla opereta dokonce po Bílé orchideji, kdežto v době předvánoční tu
byl aspoň Straussův Cikánský baron. Tehdy se hrálo vlastně jen v činohře.

Řád X. 8.
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Tři premiéry. - Společensky zábavná, ale vcelku nenáročná a plýtká komedie Vlasty
Petrovičové o Růžových dopisech

by se docela dobře vyjímala na předměstské scéně: má

živý dialog a znalost prostředí, milostnou motivaci a přízemní roztomilost. Režijně ji
připravil Oskar Linhart. Lehká konversační hra mu zřejmě odpovídá více než vážná hra
realistická nebo ideová (vzpomínáme si na režii Našich furiantů). Hleděl dostat ze hry
vše, co mu její text poskytoval, ale zásadní chybou tu od počátku byla pochybená volba
dramaturgická. Režisér sám si zahrál ťuknutého starého mládence Kuklíka. Ženské postavy
dopadly lépe než mužské: A. Novotná ve starostlivé i uštěpačné hospodyni; J. Lázničková
v nejvděčnější úloze hry, v postavě herečky, kterou vsak měla a mohla vybavit širším
rejstříkem výrazovým; zvláště pak Míla Urbánková v afektované mladé paní. Ty - a zvláště
poslední z nich - udržely publikum na sedadlech až do konce. Jejího afektovaného manžela
hrál M. Doležal a k tomuto obsazení je třeba říci zásadní slovo: pro postavu tak zevní
a v podstatě situační se nehodí herec rázu intelektuálního, který o své postavě příliš přemýšlí - pak nepravděpodobnost postavy se ještě zdvojnásobí.
Další hrou zase hra konversační, tentokráte přeložená. Loni zemřel méně známý německý dramatický autor Harry Anspach a z jeho díla přeložila Jiřina Burjanková komedii,
pojmenovanou Půlnoční

strašidlo s podtitulem »prazvláštní událost o sedmi obrazech«.

Její námětová zajímavost tkví v dějové a psychologické konstrukci: současní lidé našich
dnů jsou tu vtipně konfrontováni s dávnou minulostí a s jejími hrabaty a ovšem s hraběnkami, které o půlnoci vystupují z rámů svých zámeckých podobizen a zúčastňují se
našeho života jako skuteční lidé. Režijně hru nastudoval mladý Vladimír Vozák a slouží
mu ke cti, že představení mělo svou atmosféru, v níž reální skutečnost se s historickou
neskutečností zábavně parodovala a že jednotlivé figurky a figury, jichž tu bylo tolik,
žily svým vlastním a samostatným životem. Až na jednu, a to byla právě postava hlavní.
Postava Ulriky hraběnky Ihle z Reckenthienu, kterou hrála Marie Pavlíková. V této postavě se sbíhaly a prolínaly jednotlivé prvky a měnily v tělo a duši; a musila by to být
velká herečka s velmi citlivým nitrem a s odstíněnými prostředky výrazovými, aby ve
věrojatnou jednotu psychologickou

dovedla spojit tu dávnou

upjatou

aristokratičnost

s uvolněnou smyslovostí moderní ženy, střízlivost všedního života s perspektivou nadřazené minulosti a zase se stanoviskem někoho, kdo to vše mění v zrcadlo rozmarně parodisující. Pavlíkové se několikráte podařilo nasadit správný tón a dobře uhodnout několik
poloh; nedovedla však udržet svou postavu v ohnisku všech těch rozmanitých psychologických paprsků, takže už tím ji zjednodušovala; jak vůbec jí odpovídala především moderní žena, jejíž smyslovost jí vybočovala ve smyslnost, a ta ve frivolitu, která ovšem od
počátku vylučovala Šlechtickou povýšenost, a tak komplexivnost celkového pojetí. - Budiž
ještě jednou řečeno, že tato úloha nebyla právě snadná. Z ostatních herců: Fr. Klika,
Jožka Koldovská, St. Hejný, Miroslava Jandeková a j.
Největší událostí letošní sezóny činoherní mělo být podle přání správy Lidového
divadla provedení »staročeských vánočních her« s názvem Koleda.

Už dávno před pre-

miérou se mluvilo o tomhle podniku, připravovala se půda ve veřejnosti a alarmovaly
všechny síly, málem ne po celé Moravě. Základní myšlenka nebyla vlastně nikterak špatná.
Vytvořit umělecký celek z moravských vánočních her lidových a přiblížit je dnešnímu
diváku, to by věru stálo za to! Hry byly upraveny dvakráte: po prvé dramaturgem Dr Vl.
Kolátorem a po druhé ředitelem Antonínem Fenclem. Hrála se verse druhá za režie svého
autora (podle divadelního programu za režie Oskara Linharta). Výsledek by jistě nestál
za delší úvahu, ale běží tu zase o věci zásadní. Jak lze přistoupit k lidovým hrám? Tuším,
že to jsou jen dvě cesty a obě jsou svrchovaně neschůdné: buď je možno uvést je v podobě původní a mohl by se o to pokusit jen režisér nesmírně jemný a citlivý, velmi obratný
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a v pravém slova smyslu znalecký, poněvadž by si musil upravit na podkladě jednotlivých
zlomků konečnou redakci; anebo je možno na podkladě těchto textů vytvořit v jejich
duchu a z jejich náboženské hloubky samostatné dílo básnické. Do textů je vsak promítnuta největší pravda světových dějin, posvěcená nadto citovými tradicemi nesčetných generací, a ta vždy bude porušena, jakmile se jí někdo jen dotkne. Prostě v obou případech
hrozí za každým krokem nebezpečí, jemuž se stěží vyhne básník nejvyššího řádu a režisér
největších schopností. Kde je u nás takový režisér? Němci podobného básníka mají ve
štýrském Maxi Mellovi,

který z lidového základu vytvořil už několik skvělých samostat-

ných děl, a to jak z okruhu her vánočních, tak velikonočních.
Takovými úvahami se vsak nezdržoval brněnský upravovatel a bez rozpaků si zvolil
docela schůdnou cestu třetí, která ovšem od počátku vedla k cílům, jež ležely mimo oblast
každého opravdového umění. Za odvážného předpokladu, že existovala v představách
valašského lidu bohyně Koleda, kterou lze ztotožnit s maloasijskou Kybele, vytvořil si
lidové pohanský rámec, do něhož promítl jako jádro události o narození Kristově. Posvátnou zkazku ztrivialisoval (nechyběly okamžiky syrově naturalistické, jako na př. scéna
narození Kristova s křikem rodící Panny Marie atd.) ; přibral si na pomoc čerty, kteří
v lidových hrách nevystupují; a celek podle své dřívější úspěšné praxe pojal revuálně.
Opravdovou úlevou bylo jen několik okamžiků, jako na př. stínová projekce vesnických
koledníků a koledníčků spěchajících k jesličkám Ježíškovým. - Takto se stal večer s Koledou přece jen historickým v análech brněnského divadla.
České lidové divadlo pracovalo dosud jako divadelní těleso jednotné, jehož herci
vystupovali v činohře nebo v opeře nebo nejčastěji v operetě podle toho, kam právě je
postavila správa divadla. Od Nového roku toto provisorium přestává aspoň zevně, poněvadž v čelo opery byl postaven dosavadní šéf moravskoostravské opery Jaroslav
a v Čelo činohry Oskar Linhart,

který na

začátku

sezóny přišel

Vogl

do Brna jako herec

z Olomouce.
Také Komorní

hry Radosti ze života prožívají svou vleklou krisi, která se v do-

hledné době pravděpodobné přiblíží k rozhodnému stadiu. Už jsme upozornili na umělecký
rozpor v jejich repertoiru, který ovšem svými kořeny tkví v nejednotné dramaturgické
volbě. Věci, které jejich ensembl zvládne a věci, které značně převyšují jeho možnosti.
Ostatně poslední dvě premiéry mohou v tom ohledu posloužit za příklad. Na jedné straně
lehkonohá, vtipně udělaná, tvárná i poetisující komedie Míly Koláře Básník a tanečnice
a na straně druhé tragicky vážná hra historická s těžkou ideovou výzbrojí, hra, která si žádá
prostorného jeviště a zkušených herců, tož Rejtar Heinricha Zerkaulena. V první hře se
může mladý herec ukázat i procvičit, kdežto ve hře druhé s nej větší pravděpodobností
selže. Je sice pravda, že mladému ensemblů - herci Komorních her jsou většinou konservatoristé - je třeba už dramaturgicky ukládat úkoly, aby na nich umělecky rostl, ale jejich
výše nesmí být nedosažitelná. S jakou chutí si zahráli různé ty postavy a postavičky
v komedii Kolářově a kolik postav vyšlo naprázdno ve hře Zerkaulenově! Téměř všechny
postavy mužské: buďto byly přeexponovány, byly rozmáchlé slovem, krokem a gestem
a jejich neukázněný temperament skončil nutně u kulis anebo byly pouze naznačeny. Postavy mužské tu ztělesňují myšlenku a její vládu nad životem a nad osudem, kdežto
práva prostého života zastupují postavy ženské. Mladou ženu malířovu Barboru hrála
nadaná Liba Přichystalová a dala jí projít bohatou škálou citových změn a zvratů od
ohnivého roztančeného veselí až k zoufání člověka, který taktak že vyklouzl z náručí
jisté smrti. Marie Waltrová říkala starou jirchářku, obviněnou a odsouzenou z čarodějnictví, a zachránila svým výstupem celý večer. Obě zatlačily znatelně do pozadí všechny
mužské partnery. Zde někde, v rovinách nekomplikovaného života a jeho přímé stylisace
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leží hlavní herecké možnosti dnešního ensemblů Komorních her, a její

dramaturgie

nemůže tyto předpoklady nadále přehlížet.
Hlavní herec a režisér Komorních her, jejich budovatel a jejich umělecký představitel
prof. Rudolf Walter rád mluvívá ve spojení se svým repertoirem o komorním stylu, jehož
chce dosáhnout, a je třeba přiznat, že tu jsou už vážné náznaky takového úsilí. Jenže zase
je otázka, zda jeho vlastní jevištní výraz, usilující sice o charakterotvorné zvniternění,
spoléhající na zřetelnou a téměř akademicky členěnou dikci a opírající se o rozevláté
gesto, odpovídá potřebám jeho mladého ensemblu. Nebude-li třeba vyjít především z něho,
z jeho doby a z jeho potřeb, z potřeb dneška, kdy povrchový realismus, ať už rázu sociálního nebo jiného, musí být odmítnut; musí být překonána jeho civilní forma, zplošťující
charaktery, odmocňující akci, vyssávající hloubku a snižující perspektivu celku; a musí
ustoupit realismu, citlivému ke všem vrstvám člověkova nitra. Umělecký výraz, který
takto vyplyne, nebude pouze střízlivým charakterisačním prostředkem naneseným zevně,
nýbrž organickým zpředmětněním složitých situací niterných, jimiž se naplňuje Člověkova
existence na této zemi. Tento výraz bude nutně také pathetický, poněvadž bude prodloužením dynamiky proucího se člověkova nitra. - Na hereckém a režijním podání Waltrově
jsou tyhle věci obzvlášť dobře znát, poněvadž jeho projev divadelní i za vlády nejpříkřejšího protipathetického civilismu byl vždy - řekl bych - výrazově exaltovaný. Věrným toho
zrcadlem jsou dnes jeho učeliví žáci.
Hlavní postavu básníka ve hře Kolářově a titulní postavu ve hře Zerkaulenově hrál
mladý konservatorista Jiří Sequens. Ačkoliv oba autoři i jejich díla jsou tak nepodobna,
obě jeho kreace po stránce výrazové na sebe navzájem upomínaly. Pathos byl v jeho slově
a pathos v jeho gestu. Diváka spíše odváděl od své postavy a jeho pozornost spíše rozptyloval. Výsledkem bylo rozevláté schéma, ne charakterová tvorba, která organicky roste
z jednoho středu. V takovém projevu končí Waltrův výraz u žáka zvlášť nadaného.
Komorní hry v nejlepší části svého realisovaného programu byly prozatím divadelní
expositurou brněnské dramatické konservatoře, ať už Šlo o jejího hlavního učitele nebo
o její žáky a žákyně. Mají-li však splnit své poslání, a splní je jen tehdy, stanou-li se
opravdovým zárodkem, a to společenským i uměleckým zárodkem pro druhou brněnskou
scénu, musí svůj repertoir uvolnit mladým autorům, dát mladým hercům tvořit z nich
samých a ovšem také umožnit vystoupit na veřejnost mladým režisérům, kteří stejně nepřicházejí z konservatoře, poněvadž ta je pro svůj zastaralý učebný plán nemůže ani
objevit ani vychovat. Tohoto cíle nedosáhnou Komorní hry, jestliže se rozštěpí a jestliže
věc budou řešit polovičaté - totiž tak, že by vedle hlavního pořadu, za nějž by byl zodpověděn umělecky prof. Rudolf Walter, povolili několika režisérským adeptům nastudovat
si své hry na jejich scéně; běží o tvorbu jednotně organisovanou.
Z recitačního cyklu české poesie od dob Nerudových, jak je Komorní hry ohlásily
pro dobu předvánoční, byla provedena jen jedna část, a to matinée s ukázkami z Vrchlického, Machara, Sovy a Hlaváčka. Ostatně s velmi malým uměleckým úspěchem, poněvadž
celá akce, motivovaná spíše školsky informativně než čistě umělecky, byla pochybena
v samých kořenech. Východiskem tu mohla být pouze poesie básníků současných a básníci
nedávné a dávné minulosti mohli přijít v úvahu jen jako dostředné kruhy k tomuto bezprostřednímu přítomnostnímu ohnisku. Přednes básníkova slova pak docela stačí, aby se
před vnitřním zrakem posluchačovým vynořily básníkovy světy a není k tomu třeba projekce
vhodných a nevhodných ilustrací ze slavných českých malířů; taková simultánnost výsledný dojem netoliko nestupňuje, nýbrž i rozkládá. - K 75. narozeninám nejstarší brněnské
herečky Emy Pechové, s jejímž jménem souvisí slavná tradice brněnského divadelnictví,
uvedly Komorní hry dramatisaci Babicky Boženy Němcové s jubilantkou v titulní roli.
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Svému publiku připravily tím nejsilnější zážitek, jaký mu brněnské divadlo dnes může dát.
Bohužel, herci ostatní kolem babičky připadali diváku velmi ochotnicky, ať už tomu tak
bylo proto, že hra jinak byla špatně obsazena, anebo proto, že je opravdu těžko postavit
vedle herečky tak vyspělé jakéhokoliv herce jiného. Není právě snadné, mám-li jen v podstatných rysech naznačit, v čem vlastně záležel její výtvor. Tak byla její babička prostá,
samozřejmá. Ale také hluboce přesvědčivá: při zvlášť hlubokých a výstižných záběrech
Pechové přistihl se divák v údivu, že by i takto bylo možno pojat a pochopit básnickou
a lidskou představu Němcové. Dobrosrdečnost, moudrost a výchovně karatelský tón její
babičky vyvěraly z hlubokého lidství, a přestože v ní splýval člověk s umělkyní, její
výrazná podoba byla stylisována v případ typický. V tom právě záležel hlavní znak této
dokonalé kreace: jedinečnost se tu rozrůstala v platnost všeobecnou. - Diváku byla pak
nápadná ještě ta okolnost, že jí ze všech herců a hereček mládých, mladších a nejmladších,
kolik se jich tu pohybovalo na Starém bělidle a na zámku, bylo rozumět nejlépe - jí, herečce
75leté.
Divadelní brněnské obecenstvo z nejširších vrstev několikráte přeplnilo velkou dvoranu DOPSu, kdykoliv přišla filmová návštěva z Prahy: když přijela a hrála Zita Kabátová
a když přijela, ale nehrála Nataša Gollová (dala se zastoupit, ale ukázala se několikrát
před oponou). Náročný divák si obyčejně z těchto návštěv odnese zklamání, buďto se
hraje nedbale a představení je rozklíženo, anebo program v posledním okamžiku odpadne,
jako na př. večer Eduarda Kohouta s vybranými monology z klasických her našich a světových. Právě v poslední době stala se však velká výjimka. Byl pozván člen Národního
divadla v Praze Rudolf Deyl, aby vyprávěl ze svých vzpomínek o naší staré herecké gardě.
Jenže není filmovým hercem, nýbrž poctivým velkým hercem činoherním a kromě toho
zklamal také organisačně podnikatel večera, takže do rozlehlé dvorany přišlo jen docela
málo posluchačů. Řečníkem byl na Štěstí právě herec, který dobře ví, že jeho výkon nesmí
být nikdy závislý na množství publika. Mluvil o Mošnovi, Vojanovi, Seifertovi, Šamberkovi, Kvapilové, Ryšavé, Hübnerové a j., půl století českého divadelnictví táhlo zetmělou
a liduprázdnou dvoranou a několik posluchačů by bylo poslouchalo a poslouchalo. - Večer,
na nějž se nezapomíná.

Ivo Liškutín

Rok činnosti Beskydského

divadla

Dívajíce se zpět na uplynulý rok činnosti Beskydského divadla, nebudeme tuto činnost
hodnotit s hlediska potíží a potřeb, jež Bd má, nýbrž jen podle toho, pokud v jeho práci
lze vidět umělecký čin. Je ovšem samozřejmé, že na začátku této práce se musíme smířit
s kompromisem mezi uměleckým zaměřením a snahou získat stálou obec návštěvníků, aby
se divadlo mohlo udržet a vyvíjet. Proto organisace Bd v jeho počátcích i výběr her úzce
souvisí s celou činností, kterou je možno

označit

jako

hledání

nejschůdnější cesty,

a ovšem také jako propagaci. Po té stránce se vykonalo skutečně mnoho. V druhé půli
r. 1943 můžeme se však i ptát, jak je to s uměleckým zaměřením Bd, kdo je jeho nositelem,
a jaký je jeho prozatímní výsledek.
Dvě osobnosti vtiskují umělecké činnosti Bd ráz a rýsují směr, jenž dává tušit, jaká
bude práce v příštích měsících. J e to mladý výtvarník L. Vychodil a ředitel i režisér
v jedné osobě O. Lukeš. O práci Vychodilově lze stručně říci, že jasně prozrazuje snahu
tvořit scénu a výpravu umělecky a osobitě, a že tato snaha byla již několikráte s úspěchem
realisována, i když tu a tam postřehneme tápání v řešení a stavbě divadelního prostoru.
V práci ředitele Lukeše není patrný pevný plán ve výběru her, ani tvůrčí čin v jejich
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jevištní realisaci. Bylo - a je dobře možné - vybírat takové hry, které by nejen bavily
a získávaly obecenstvo pro Bd, ale zároveň diváky i divadelně vychovávaly, poskytujíce
jim v prvém roce činnosti Bd jakýsi průhled do vývoje dramatu a učíce je rozlišovat,
a tím i hodnotit. Takový výběr her - ovšem za předpokladu, že by šlo o vzorné ukázky byl by pro Bd, jež chtělo a muselo vyzkoumat divadelní zájmy různých krajů, obzvláště
vhodný, ač ovšem netvrdím, že nebylo možné i řešení jiné. Místo toho je v poslední době
patrný sklon k volbě her lehčího rázu a následky se již začínají objevovat. Nadšený
potlesk za každým aktem hry »Hodinka s Alexou« ukázal, že diváci už nedovedou postřehnout ani slabiny hry samé, ani bezvýraznou režii a chabý výkon herců, ani nedostatky
scény, a je proto varovným gestem před cestou, kterou - věřím, že jen dočasně - Bd
nastoupilo. Značným nedostatkem je také to, že Bd nemá režiséra, který by byl výraznou
uměleckou osobností. Ředitel Lukeš a režisér Pásek takovými osobnostmi sotva jsou.
Proto i ve hrách, jež měly jinak značný úspěch a v nichž byly podány velmi dobré
herecké výkony (»Strakonický dudák«, »Maryša«), je patrna režisérova nejistota, jejíž
původ je jistě v tom, že režisér nemá jasné představy o duchu hry a nevytvoří si své
vlastní pojetí, ve kterém by bylo možno vidět tvůrčí čin. Herci se pak rozehrají každý jiným
směrem a dojem organické jednoty je ten tam. Zvlášť názorně se to ukázalo při provedení »Strakonického dudáka«. Režisér Lukeš, místo aby spojil svět realistický a pohádkový v jeden harmonický celek, zdůraznil nejen oba tyto světy, ale vnesl do hry ještě
svět loutek (ve scéně s princeznou Zulikou), Čímž hru nadobro rozbil.
Je na čase, aby všichni, kdo s Bd spolupracují, Šli méně do Šíře a více do hloubky.
Tak bude více času k režijně pečlivějšímu nastudování her a snad i k tvůrčí práci ve
»Studiu« Bd, o jehož činnosti se sice stále mluví a píše, jinak však není pozorovat nic.
A právě zde by se mohlo pracovat před vybraným kruhem návštěvníků a ve spolupráci
s dramatickou komisí, zde by se mohlo experimentovat a zkoumat, co je, nebo není vhodné
pro program na větší scéně. Nechuť ředitele Lukeše k podobné práci nedovedu si vysvětlit jinak, než zbytečným přetížením prací, jež jde do šíře, a zároveň vědomím, že mu
k tomu chybějí schopnosti a potřebný elán. Dále bude potřebí, aby Bd získalo schopného
dramaturga. Vím, je to těžký problém, ale jinak sotva nastane obrat k lepšímu. Důležitá
je i kritika činnosti Bd, ač se na první pohled zdá, že s vlastní prací Bd to nemá co dělat.
Tato kritika vychází ze střediska Bd, z Hranic, a je dvojího, téměř protichůdného rázu.
Na jedné straně kritika v podstatě věcná, leč její stále přísný tón zdá se svědčit o negativním postoji kritikově k činnosti Bd, na druhé straně téměř nekritický obdiv, který
vedoucí lidi Bd utvrzuje jen v chybách, jež jsem tu naznačil, ano, vyvolává dojem, jako
by všechno klapalo co nejlépe. Což je tak těžké referovat o Činnosti Bd v denním tisku
tak, aby byl jasný objektivní kritikův postoj, aby bylo pochváleno, co pochváleno býti
má a jako nedostatek vytknuto to, co nedostatkem je?
A konečně je třeba silné ruky, která by dovedla zabránit, aby se vycházelo vstříc
přáním některých lidí z blízkosti Bd, kteří nechtějí umění, ale zábavu a kteří - jak se zdávidí smysl práce Bd v soupeření s ochotníky.

Augustin

Vala

*

Protože redakce chce bráti ohled na zvláštní postavení mladého divadla,
potrebám kraje za mimořádných

podmínek,

ského divadla. V takovém prípade

sloužícího

vyžádala si vyjádření z kruhů správy Beskyd-

máme za účelné

a správné, aby byla slyšena i druhá

strana.
Rok činnosti Beskydského divadla Augustina Valy nepokládám za zhodnocení činnosti, nýbrž za časovou poznámku, jež právě proto vcelku má pravdu, ale místy snad
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i křivdí. V Beskydském divadle jsme zvyklí dívati se přímo všem problémům do očí.
A není ničeho, o čem jako o nedostatku bychom nevěděli, ale nemůže nám nikdo také
upříti klady divadla, které budeme hájiti. Pro dnešek chtěl bych jen konstatovati, že ve
volbě her oznámili jsme v našem Meziaktí zřetelně, že program Beskydského divadla
stane se tvůrčím činem v druhé půlce sezóny 1 9 4 3 / 4 4 . Máme jako záruku ke splnění
tohoto slibu dramaturgickou komisi, nového šéfrežiséra a jednáme o dramaturga. Ale i náš
program v prvé půlce (Stín, Strakonický dudák, Noc na Karlštejně, Mládí, Maryša, Sokyně
a novinka Horské srdce) není program, za který by se musel stydět kdokoliv. Za křivdu
však pokládám, uvede-li A. Vala nadšený potlesk za každým aktem hry »Hodinka s Alexou« jako příklad nové cesty, kterou se Beskydské divadlo dalo. Zrovna tak bych mohl
uvésti, že nadšený potlesk na dělnickém představení po krásných verších Tirso de Molina
mohl by znamenati velký úspěch Beskydského divadla ve výchově obecenstva k divadelnosti.
Avšak všichni, kteří s provozem divadla mají přímo co činiti, nesmějí se dávati ovlivniti.
»Hodinka s Alexou« jest silvestrovské představení, jehož premiéra jako nenáročné pobavení obecenstva byla provedena v Rožnově. A reprisu této hry, když došlo k velmi
mnohým a závažným onemocněním souboru (důsledek námah z cestování), provedli jsme
z nouze v Hranicích. Jest samozřejmé, že »silvestrovské obecenstvo« tleskalo. Takového
obecenstva jest v každém městě dosud spousta a připomínám jen Prahu, abych zdůraznil,
že nejde o cestu Beskydského divadla nebo specielní příznak

pro

Beskydské divadlo.

Zrovna tak uvádím jako úspěch místních výborů rozhodné odmítnutí »Jedenáctého v řadě«.
Rovněž v názorech na kritiku se s Aug. Valou rozcházím, poněvadž neuznávám kritiku
přísnou a kritiku propagující nekritický obdiv, nýbrž uznávám jen kritiku. Vedoucí lidé
Beskydského divadla nemohli býti v ničem utvrzeni, poněvadž na kritiku dosud čekají.
K otázce Studia Beskydského divadla chtěl bych poznamenati jen tolik, že jsme jediným
divadlem, které se tímto problémem zabývá vážně. Avšak u divadla jest primérní hladká
a hodnotná sezóna, Studio věc sekundérní, a pak vskutku nám chyběla vhodná osobnost,
které bychom mohli Studio svěřiti. Mohu oznámiti, že se nám podařilo vhodnou osobu
již najiti a že dojde v brzké době k uskutečnění Studia, myslím jediného u nás.
Poznámka Augustina Valy jest dnes již nečasová. Hodně věcí se již změnilo, avšak
přesto upřímně za ni děkujeme.

Boh.

Referentovy
Architekt Vlad.

Studený

Sanetřík

poznámky

dal nahlédnouti do své intimnější činnosti kreslířské na

výstavě u Vilímků. Kresby krajin, jimž učitelovali staří Holanďané i co se vnější podoby
dotýká, pokud byly viděny jako celky bez těch rušivých pitoreskních detailů, jistě s kvalitami uměleckými. Těch bylo však málo. Více bylo nahodilých jen záznamů.
Emanuel Famíra postihl výtvarné obecenstvo další výstavou: nezměnily se ani motivy,
ani způsob práce. Špachtlová technika sama dává tolik - náhodných - možností, že stačí
jen trochu šikovnosti a drobet vkusu k nevytvoření kýče. A je to malba obecenstvem dost
vyhledávaná pro ono zdání modernosti, pro barvu na prst tlustě nanášenou a ledabylost,
jež obého je příčinou.
Antonín Strnadel, z něhož se stal oblíbený ilustrátor, dík vypěstěné kresbě, odpozorované lidovým malovánkám - uspořádal z této práce soubor kreseb pro výstavu ve Výtvarném
díle. Z tradice lidové vychází v podstatě každé vysoké umění, ne ovšem pro rozkošnou
neohrabanost, jíž se většina ani nepostačí podivovat. Spíše ničím nekontrolovaná a návyky
neuzavřená síla citu, ryzost a upřímnost, bezprostřednost záměru a vyjádření je studnicí
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živin umení tak často postihovaného kornatěním. Tvarově žel studnicí přebernou: toť
ono úskalí, na němž se ztroskotává. Neboť prostota nevydrží být dlouho jen rafinovanou.
Putujte v Čechách za lidovým uměním; najdete-li, žije už jen z minulosti. Na Moravě
najdete je místy opravdu živé. Ale jak dlouho ještě bude žít? Zajisté jen potud, pokud
bude určováno podmínkami, jež určují způsob života těch lidí. Nemění se vsak tyto podmínky již teď? Naše lidové umění je »dáno« barokem. Tvarově už neobohacuje, prípadné
zápůjčky poskytuje jen na záruku osobnosti. Kde není, je ze skutečnosti jen formální
hříčka. A toť ono ztroskotání. Z toho nelze ovšem Strnadla podezírat: jeho projev je zajisté upřímný. Jde jen o revisi hodnot a možností. Jde o úplnější obsáhnutí bytí jedince
a společnosti, o vyjádření ne pouze osamoceného či někde ještě jestvujícího zlomku života.
Z členské výstavy Sdružení výtvarníků nezůstalo v paměti jediné jméno. Z hostů
Karel Dudych,

trochu sentimentální za městem u houpaček, a Jiří Mrázek, usilovně kom-

ponující krajinu a redukující živé organismy až do přebarvených jen dekorativních ploch.
Stanislav Talavána
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