Jan Vladislav
MĚSTO
Ó Město bolestné, už nový Alighieri
se nenarodí, aby tebe pěl.
Jen kdosi siný po noci - a dávno bez důvěry
se zpíjí stínohrou tvých malomocných těl
tonoucích v mléku mlh nad tvými sady,
po ránu kouřících jak doma dým...
takový sladký dým... dým bílý ze zahrady,
kouř z chalupy... dál nevidím.
Vizte ho jenom, hleďte sami,
co je to, co se potácí tam za stromy...
Oh, moji přátelé, krásné moje dámy,
cár jenom, cár... a přece žalno mi...
Nač ale komedii, není tu nic k smíchu...
město se dáví a dáví nás...
Ten klopýtavý stín, slyš, ten si v tichu
přehrává ve vzpomínce dávný hlas
čehosi jistě už uprchlého...
Leklý list spad' a vzhůru břichem mhou
tone až ke dnu... Ó ty děsná něho
podzimů, které zvolna jdou.
Ten klopýtavý stín... stín kdosi... a slyš, přehrává si
do hřmotu tramvají a výhybek
své vyšeptané desky s dalekými hlasy
dnů doby kdysi na břehu dávných řek...
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Rek dětství... Ach, kde je hledat, kde jen leží,
tvá temná polesí, tvé tiché revíry
se zvěří plachou a prchající, kde jen leží...
Slyš... kdosi, siný po ránu a dávno bez víry,
spáč těžkomyslný svým probuzením
do rána prchavého na podzim
naslouchá hlasům svým.. A řek' by Měním
tak rád hře dětí v úvozu. A snad i Závidím.

Charles Silvestre
V HOSPODĚ
Jantou mě zve na sklenku vína. Na rameni má hrábě; ryl právě na
zahradě na záhonu, kam zasadí brambory. Zestárl poněkud, jeho malé
oči tkví ještě hlouběji v hlavě, jiskří však stále. U prahu hospody, kde
roste zrzavý jalovec, hrábě odloží. Vstoupí dovnitř jako domů a přeje
dobrého večera Julii Chateauponsac, malé, silné vdově, která kdysi zpívávala »valčík půllitrů«. Sedne si ke mně na lavici; stůl je čistý, ale Julie
jej ještě jednou přetře hadrem: sluší se to. Potom jde do sklepa a přinese
litr bílého vína; postaví je na stůl. Dýchne na pohárky a utírá je utěrkou.
Je kolem tří hodin odpoledne a je chladno. Přichází cestář Filet, kterému
Jantou říká »plachý ptáček«. Filet je opravdu takový ponurý pták, má
však hezké okrouhlé oči, špičatou hlavu a na ní ostrý nos podoby ohromného zobáku. Tuší, větří, že mu Jantou zaplatí sklenku vína »pro lásku
Boží«.
- Na zahrádce trochu, že? říká Jantouovi.
- Trochu, ale ne mnoho, odpoví Jantou. Mělo by trochu sprchnout
na ten hrášek... Žloutne.
Naleje; Filet vypije svůj pohár naráz a odchází, protože mu stačí jedna sklenka: ujišťuje nás, že má žaludek jen jako pěst, ne větší... Julie sedí
v koutě u kamen, v kterých se netopí, a plete; hubená kočka se jí skulila
na kolena. Jantou se rozpaluje:
- Příští neděli, prohlašuje, musíme jmenovat radní. Byl jsem radním
dosti dlouho za svou ženu, ale i kdyby, člověk by musel být chladný jako
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ryba, aby nevybudil. Politika, to mne baví. Čtu noviny od počátku do
konce. Zde, u nás, se to odbyde jako v rodině. Ale tam dole kokrhají někteří třebas celé tři hodiny a poskakují a vypínají se na svých nožkách
jako kohouti, a jiní se zase lísají jako mlsní psi. Jednou byl v Savane
poslanec, měl vousy jako farář, ten ale uměl mluvit. Když začal štěbetat,
byl celý svět kolem růžový: »Občané, vy budete mít to a to. Udělal jsem
tohle a ono.« Jak byla široká brána ráje! Řekl bys, že může postavit kamenný most a nehnout při tom ani malíčkem. Mně se to líbilo: mám rád
lidi, kteří dovedou hezky mluvit. Zakřičel jsem: »Jděte tam, vy máte
dobrý dech a dobrou hlavu a víte jak na to; jděte tam, nemáme nic proti
tomu.« Jeho tvář se mi líbila. Matka, která ho zrodila, musila být silná...
Když mluvil, přikrčil se vždycky trochu v kolenou, jako by zvedal na
bedrech káru. Na konec řekl: »Občané, mluvil jsem dost. Vy mě teď už
znáte... A mne už začíná bolet v krku.« V té chvíli využil jeho slabosti
Justin Rillac, takový budižkničemu, a vykřikl: »A já říkám, že jsi hlasoval proti.« Náš kandidát zakřičel ještě silněji: »Proti čemu? Vysvětlete,
občane!« Ale ten čert Justin opakoval bez ustání: »A já ti říkám, že jsi
hlasoval proti.« A nikdy ho nikdo nepřinutil k tomu, aby řekl, proti čemu. Bylo nás tak sto chlapů v tom bálovém sále a začalo být horko. Hrozilo, že se to otočí k zlému. Šlo mi to na nervy. Obrátil jsem se přímo
k Justinovi; křičím na plné hrdlo; mluvím, jak se píše v novinách: »To
převyšuje vaše schopnosti: jste hloupý a hloupý zůstanete. Pane Rillacu,
vy nepatříte do Savane, kde si žijeme v míru jako hrdličky. Dejte si pozor, já umím také mluvit. Vzpomeňte si na toto shromáždění, které má
na mysli důležitější věci. Chcete unavit naše uši; zbavíme se vás tedy:
vyhodíme vás oknem; není široké - a tak nám zůstane ještě kousek vašeho zadku v dlaních. Nazýváte jiné osly. Co se toho týče, můžete se podívat do zrcadla na sebe... Ale ať to nedělá ten, kdo má křivou hubu...« Náš
kandidát mi dluží pěknou svíci. Justin Rillac odešel se schlíplýma ušima.
Jantou vybuchl smíchy; k slovu mě však nepustí, pleskne mne po
rameni a načne novou.
- Dostal jsem malé dědictví... Může se tomu věřit v mém věku? A vy
o tom nevíte? Žena je u sousedky. Povím vám to... Vidíte ten klobouk,
co mám na hlavě? Ztratil poněkud barvu, ale když jej navlhčím octem,
zase trochu zčerná. Je od bratrance Malauda, a ten velurový kabát a vázanka, tenká jako šňůrka do bot, také. Byla to taková móda. Kabát je
trochu velký; Malaud byl silnější než já... a klobouk je poněkud malý,
protože mám větší hlavu. I tak je to ale dobrá poklička na hlavu. Starý
Malaud! Byl to dobrý člověk. Byl dlouho ženat s takovou starou želvou;
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pro ni se dostane přímo do ráje. A děti neměli. Zemřela jednoho krásného dne na střevní katar. V osmdesáti dvou letech Malaud už nemyslel
na ženění. T o je pochopitelné. Celkem vzato, nemiloval mne příliš, a to
proto, že prý jsem marnotratník. Já jsem vlastně neměl dědit, dědit měl
Jean Tarnier, ničema nejčistšího zrna, ano... Je to jeho bratranec, ale ne
s té strany jako já. Znáte Jeana Tarniera; je dlouhý jako bidlo a hubený.
Tvář červená jako dno láhve, a pyšnější než páv. Vydělává; postavil si
pilu a dřeva je stále dost. Je to pět mil odtud. Dělá od rána do večera.
Malaud bydlí ještě dál v Plaisant, na druhé straně Limoges. Když Tarnier slyšel, že je starý nemocný, šel se na něho podívat. Zůstal u něho
týden, dělal mu, co mu na očích viděl, lichotil mu, bratranče sem, bratranče tam, a já jsem byl vyřízen. Jednou večer jsem řekl ženě: »Musím
jít k tomu Malaudovi. Je to silnější než já. Lékař říká, že to s jeho krevním oběhem už není tak, jak by to mělo být.« Řekla mi: »Nechoď tam...
Rozhněváš ho v posledních chvílích pro nic za nic a utratíš jen padesát
franků a já nebudu mít na šňupavý tabák.« Přesto šel jsem. Jel jsem
autobusem. Tarnier, který seděl po celý ten čas u starcova nočního stolku, šel za svými záležitostmi. Já jsem neměl tolik práce a tak jsem zůstal.
Malauda opatrovala jen jakási dobrá žena napůl hluchá. Seděl jsem
u hlav jeho postele a po třech dnech mi řekl: »Myslíval jsem, že jsi
ničema a šibal; mýlil jsem se. I kdyby měl člověk smrt mezi zuby, musel
by se s tebou smát. A ani by ty zuby nemusel mít k smíchu.« A smál se,
spokojený jako havran, který drží v zobáku ořech. Vytáhl jsem mu ze
svého rozmarného míšku všechny druhy povídaček, sladké i kyselé, pěkně zelené i takové nezralé. Řekl mi potom ještě: »Mohls mít všechno:
když jsi měl peníze v kapse, házel jsi jimi, jako by to byly žabky. Projedl
jsi všechno, ale nenaplakal ses u toho. A to je také něco...« O tři nebo
čtyři dni později bylo mu již hůře, a tu mi řekl: »Ať přijde zase Tarnier.
Pošli mu telegram. Musím zařídit své poslední záležitosti. Nebude tu
nic pro tebe, ty všechno zhltáš. Jsi roztomilý člověk, ale Tarnier umí
šetřit. U tebe by to všechno, co jsem vydělal, šlo po vodě. Pošli mu telegram. Už mi mnoho toho času nezbývá. Napiš: Přijď, bratranec umírá.« Šel jsem na poštu a poslal. Na druhý den se přižene Tarnier a právě
v té chvíli bylo Malaudovi najednou lépe. Tarnier mne zatáhne do kouta
pokoje a říká, mysle, že starý spí: »Co to jsou za způsoby? Napíšeš:
bratranec umírá, a zatím to vypadá, jako by tu měl být ještě půl roku.
Bídáku, vyhodil jsem pro tebe zbůhdarma sto franků. Myslel jsem: přijdu a už budou u něho hořet svíce. Je vidět, že nevíš, jakou cenu má
každý haléř. Vlastně, co ty zde děláš, zde, zde, ty hltoune, šašku, obliz-
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misko!« Tak jsem mu klidně odpověděl, i když mne začínaly svrbět dlaně, protože jsem viděl, že se starý hýbe za záclonou lůžka: »Co lepšího
ti mohu říci než: bratranec umírá? A kdybych byl napsal: přijď, bratranec umřel, byla by s tebou přišla i žena.« - »Dobře, dobře,« šeptal, v r á tím se domů. Dost jsem se tu naobskakoval a ty si už dáš pozor na mne.«
Pak přistoupil k posteli a zakašlal, aby probudil starého, který ovšem
nespal. Malaud předstíral, že se probouzí. Tarnier s hubou plnou sladkosti mu zakřičel do uší: »Bratranče, jdu domů, mám tam nějakou práci.« - »Dobře, dobře, hochu,« povídá Malaud. Jakmile Tarnier odešel,
zavolal si mne a říká: »Člověk se musí učit žít v každém stáří. Napíšu
na testament tebe místo Tarniera; příliš se žene na mé peníze.« - »Nedělejte to...« - »Uděiám... A hned dnes...« Povím vám ostatek. Do týdne
Malaud zhasl v klidu a míru... Zdědil jsem hektar země a domek. Když
jsem to prodal, dělalo to dva tisíce franků ve stříbře. Tarnier mi nemohl
přijít na jméno. Křičel na mne: »Tys bídák!« Neměl jsem zlost, ale odpověděl jsem mu: »Ctěný panáčku, nejsem ani tak bídný, jako tehdy...«
Obrátil jsem se k němu zády, a věru se neopovážil »utřít« si boty do
mých kalhot, jak mínil podle svého vychloubání udělat. Vidíte, že jsem
teď dost bohatý, abych si mohl zaplatit půllitr, uzavírá Jantou. Žena mi
dělá kázání, brání mi chodit do hospody. K čemu by potom byly láhve - a
co by dělali vinaři! Znáte tu písničku městské ženy, která chtěla, aby se
vrátil muž z hospody! Malá ubohá naříkala:

Petře, vrať se, dům se nám zbořil,
dům se nám zbořil!
Já teď piju, tak ať se zbořil,
jen ať se zbořil, ať se zbořil,
postavíme si ho zas.
Jantou si popěvuje; pak ustane a šeptá důvěrně:
- Tak jak mne tu vidíte, když jsem měl dvacet let, měl jsem hlas jako
hrom...
Zvedne se, zaplatí láhev Julii Chateauponsac, které říká »plavovlásko«, a odchází s hráběmi na rameni. Nebe se pokrývá mraky: sprchne na

hrášek.

Přeložil Josef Kristinus
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Vladimír Vévoda
HRANOLEM SAMOTY
A tvar a tvar a tvar, toť bolest má,
mé zauzlení samoty a nocí.
Hle, tavit ve skupenství neznámá
krystaly starých, obnošených věcí.
A tvar a tvar a tvar je uhlík můj,
má oxydace nenávisti v perlu!
Můj Bože, jenom Ty mě posiluj
a starých roků přeraz chromou berlu.
A tvar a tvar a tvar je krása jen,
můj pád a síla, proměnění,
a tvar je hranol, světlo, duše změn,
jen tvar tvůj, Tvare, ten se nepromění!
A tvar a tvar a tvar je žízeň má,
mé kruhy na vodě, mé vyčkávání,
a tvar má jitro, rytmus krve, tma,
to jenom nemá tvar, co není, není...

Quintus Horatius Flaccus
POZVÁNÍ K H O S T I N Ě
Kdybys nepohrd prostým mým domem, příteli milý,
kdyby ses spokojil s jídlem jen skrovným, k večeři zvu tě:
se slunce západem na tebe, Torquate, čekám.
Budem pít kampanské víno z vinice u Sinuesy,
ročník mám opravdu dobrý. Máš-li však lepšího něco,
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prosím, pošli to jen - či jinak bych sám vybral jídla.
Dávno tě čeká můj dům a čistotou svítí můj krb.
Odlož jen Moschovu při a všechny ty procesy svoje,
celý ten soudní shon; vždyť zítra je Caesarův svátek,
mužem si pořádně přispat - proč bychom nemohli tedy
v přátelské besedě strávit teplou srpnovou noc?
Mohu mít příjemný večer - a toho bych využít neměl?
Bláznu se podobá ten, kdo příliš dědicům střádá.
První si naplním číši a po stěnách rozvěsím věnce,
i když to nebude vážnému muži střízlivým zdát se.
Víš, jakou víno má sílu? Dokáže tajemství zradit,
naději v skutečnost změní, váhavcům odvahy dodá,
starostí zbaví i rozváže ústa, ba uměním učí.
Každého povznese číš - i z nemluvy stane se řečník,
zmizí chudoby ostych, svobodně zaplane duch.
T o všechno zařídím rád, to jenom ponechte na mně:
u mne nebudeš musit nad skvrnou pokrčit nosem,
nemám špinavé ubrousky, naopak mísy i číše
zrcadlit budou tvou tvář. Jen blízcí přátelé přijdou,
hovořit můžeme volně, v úzkém důvěrném kroužku:
Butra je zván i Sabinus - jestli ho půvabné děvče
nečeká spíš - on přijde; ale i tak je tu místo:
Kdybys chtěl někoho přivést (byť menší kroužek byl lepší),
vzkaž jen, kolik vás bude. A zanech jednou své práce:
klient tě v bytě tvém shání? Jen prchni mu postranní brankou.

Z »Listů« přeložil V. Růt
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O MOUDROSTI KUCHAŘSKÉ
»Kampak, příteli, kampak ?«
»Promiň, velice spěchám
moudrosti nové se učit. Kdekterý filosof světa
jí překonán bude - ba i sám věhlasný Platon.«
»Odpusť mi laskavě, ruším tě v nevhodnou chvíli,
přiznávám chybu. - Ty však máš výbornou paměť,
učit se umíš, vždyť v tomhle jsi podivuhodný.«
»Však to byl taky kus práce, dobře si do hlavy vštípit
celý hluboký výklad, podaný vědeckou formou.«
»Komus to naslouchal? Cizinec je to, nebo je z Říma?«
»Skryto buď vznešené jméno. Sám vše vyložím.
Slyš jen:
Toho ty pamětliv buď, bys nejprve předkládal hostům
podlouhlá vejce, z jakých se líhnou kohouti. Tvrdší
skořápku mají, světlejší bílek i jemnější chuť.
Kapusta ze suchých venkovských polí je sladší
než ze zahrad - ta je vodnatá, vyrostla v přílišné vláze.
Někdy tě náhle do úzkých večer přivede host:
slepičku můžeš mu podat, jen, probůh, ať není tvrdá;
nuž, odborně veď si a udus ji v hrnci s falernským moštem,
pak bude křehoučká. Na houby také dej pozor: nejlepší
vskutku rostou jen na lukách: sbíraným jinde ty nevěř.
Parna přežiješ ve zdraví, jenom když snídani končíš
talířkem černých moruší, trhaných za ranní rosy.
K snídani med si smíchat s těžkým falernským vínem,
no to je veliká chyba, něco jen lehkého vypij:
vnitřnosti nejlíp se čistí medovým nápojem jemným.
Trpíš snad zácpou? Potíže odstraní snadno
droboučký šťovík a mušle - přidej však kójského vína.
Korýšům, ústřicím daří se nejlíp, když přibývá měsíc.
Ale nenajdeš na každém pobřeží nejlepší jakost:
lepší jsou lukrinské zévy než hlemýždi z Bájí,

120

v Misénu mořské ježky sbírej, u Circej škeble
i v bohatém zálivu Tarentském najdeš výborný druh.
Uměním vystrojit hostinu nesmíš se nemoudře chlubit,
pokud jsi důkladně nepronik veškeré jemnosti chuti.
Nestačí najednou pobrat celý rybářský trh
a nevědět potom, kterou rybu máš vařit
a kterou péci, bys povzbudil už jenom výběrem jídel
umdlenou hostovu chuť. Maso mdlé jistě mít nechceš:
tvé mísy nechť prohnou se pod silným kancem
z umbrijských lesů
(nikoliv z laurentských bažin - ten jenom rákosím ztloustl).
Srnky, které se pásly na vinné révě, chutné vždy nejsou.
Slabiny březích zaječic vybírá skutečný znalec.
A co se týče ryb a drůbeže druhů a stáří,
přede mnou nikdo je nepoznal správně jazykem svým.
Na nové zákusky vydají někteří všechen svůj vtip to přece nestačí věnovat péči jediné věci:
to bys moh taky se horlivě starat o dobrá vína
a klidně nehledět na to, jaký dáš na ryby olej.
Nuž tedy vína: massické postav jen venku
při dobrém počasí: pěkně se vyčistí na nočním vánku
a pozbude vůně škodlivé nervům; kdybys je cedil,
ztratí svou pravou chuť. Když některý chytrák
chce surentské zlepšit falernskou solí, ať holubí vejce
ponoří dovnitř: krásně mu sebere veškerý kal.
Zmožené pijáky povzbudí k jídlu africký šnek
anebo krab. Když vnitřnosti hoří jim vínem,
nestačí studený salát: ostrý klobás a kýty
horlivě shání tvůj host a nejraděj měl by
něco ostrého na zub - zrovna jak v nejpustší krčmě.
Nešetři námahy, aby ses naučil omáčce dvojí:
nejprve prostou vař z oleje sladkého, do něhož přidáš
silného vína a pravého láku z byzantských tuňáků,
který už po čichu poznáš, a všechno dej pořádně svařit.
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Z toho je dvojitá omáčka, přidáš-li tymián, mátu
a nejlepší korycký šafrán. Nech to pak ustát
a na konec zalej vše výborným olejem z kampanských oliv.
Jablkům tiburským dává se přednost; picenské druhy
pěknější bývají, ne však tak šťavnaté; albanské hrozny
nejlíp je na kouři sušit; jiný druh naložit můžeš.
Rozinky s jablky podávat po jídle, výborný rosol
a praženou vinnou sůl jsem první vynašel já
a první jsem kázal postavit před každým hostem
na čistých talířcích se solí smíchaný pepř.«
»Při našem přátelství, učený příteli, při bozích prosím:
K tomu muži mě doveď - kamkoliv, ihned!
Ačkoliv jistě věrně mi všechno tlumočíš, sám chci
poznat ho, zřít jeho tvář a slyšet ho přímo.
Pro tebe to snad nic není, ty šťastný, tys ho už spatřil,
ale já nemálo o to se snažím, abych se dostal
k takovým pramenům skrytým, a toužím jen po tom,
abych z nich čerpat směl umění blaženě žít.«

Ze »Satir« prelozil V. Růt

Vilém Bitnar
NOVOBAROK J U L I A Z E Y E R A
Na okraj Kvapilova »Gotického Zeyera«
Otevřeme-li kterékoliv trochu starší dějiny českého písemnictví, dovídáme se, že obrození českého národa kryje se především s obrodou jeho
literatury, a že počátek tohoto procesu lze klásti teprve do třetí třetiny
osmnáctého věku, někdy kolem roku 1780. Starším našim generacím stalo
se takřka dogmatem, že národní obrození teprve ve třetí třetině století osmnáctého a na počátku věku devatenáctého dalo českému národu nové životní útvary, nové myšlenkové prvky, nové formy vědecké i umělecké. Za
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práh národního obrození pokládali naši starší badatelé počátky josefínského osvícenství, jež prý bylo oním tajemným talismanem, jenž ze spánku
staletého budil umdlenou duši národa. Všecko to, co od bitvy na Bílé
hoře až do osvícenství, tedy v době asi od roku 1620 do 1780, týkalo se
duševního života národa, bylo vylíčeno jako hrob s mrtvolou, jako úpadek
a smrtelná ztrnulost. Tma prostírala se nad zeměmi svatováclavského národa. Takové názory byly vštěpovány generacím na rozlomu devatenáctého
a dvacátého věku a staly se nadlouho naším přesvědčením.
Představte si tedy překvapení, když jsme my, čtenáři z osmdesátých
a devadesátých let minulého století, při dychtivém pročítání milovaného
díla Julia Zeyera došli až k onomu půvabnému obrázku, nazvanému »Rokoko«. Byli jsme v něm náhle přeneseni do samého středu onoho hustou
tmou zahaleného století, někam do čtyřicátých či padesátých let osmnáctého věku. Básník nám tu přiblížil řadu živoucích lidí té doby, život
drobné šlechty a patricijů českého městečka, lidí nadutých stavovskou pýchou vedle krásných, čistých a prostých srdcí. Cenili jsme odvahu, s jakou
tu básník vrhal první paprsek světla do těchto mysteriosních koutů našich
společenských dějin. Četli jsme tu Zeyerovu novelku a byli jsme jako jeho
Dornička naivní a nevědomí, dávajíce se poučovati jako ona starou chůvou Judou o pohádkách a písních českého lidu, jimiž tehdy ještě doutnala
baroková duše katolických pokolení.
Mnohem později, když jsme již něco věděli i o motivice a stylistice barokové poesie sedmnáctého věku a kdy před naším zrakem defilovali zapomenutí básníci protireformačních desítiletí, poznali jsme také, kterak se
Zeyer vracel do epochy podceňovaného katolického baroka častěji, než
jsme si to dovedli z počátku uvědomiti. Poznali jsme jeho horoucí zájem
pro dobu pobělohorskou v látce veršované povídky »Griselda«, v pražské
legendě »Inultus«, v jeho žhoucích ohlasech calderonovského baroku španělského, v zálibě pro mystické meditace velkých žen šestnáctého a sedmnáctého věku, v jeho legendách světic a světců.
»Pamatuji se na vlastní svoje zkušenosti, a co mluvím zde, není žádnou
fantasií,« prozrazoval sám Zeyer dojmy svého mládí. »Kaple svatého
Václava na Hradčanech, s těmi vyrudlými freskami mezi v šeru zářícími
polodrahokamy, Karlův most s těmi zčernalými skupinami soch nad hučící
řekou, občas jen se otevírající basilika svatého Jiří s hrobem svaté Ludmily
a s celou epopejou podivných pověstí, Daliborka, Týn... To nebyly pro
mne pouhé budovy, to bývalo mi přímo zjevením, to sahalo v noci až do
mých dětských snů. A když mi po prvé ukázali místo, kde prý se propadla
Drahomíra, působilo to na mne takovou dramatickou poetičností, jak jen
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později poslední scéna Slowackého „Balladyny", kdy hrom ji s trůnu smete.
Takové dojmy mívaly jsme my pražské děti z let čtyřicátých...«
Kdož by neznal tohoto krásného horování básníkova o katolické Praze
probuzenské. Pěvec »Vyšehradu« vyzpovídal se tu ze svých lásek k minulosti křesťanského středověku románského i gotického, a z jeho úst uslyšeli jsme jména českých světců pronášeti s pohnutím, s jakým je adorovaly
věřící duše století baroka. Zeyer miloval gotiku, ale chápal ji ryze barokově, tak jak ji chápali čeští lidé protireformačních období. Barokovou
stala se posléze jeho úcta ke Kristu. Byly doby, kdy o Kristu mluvil jako
o velikém člověku, bez glorioly božství, vzpomeňme jen na jeho »Opálovou misku«. Ale to bylo v období životní skepse, tak známé i u jiných
básníků doby, orientované protikatolicky. Přišla však doba obratu, kdy
i Zeyerovi vracela se zase víra blaženého dětství, a pak božství Kristovo
zazářilo v jeho skladbách slunečním jasem. To značí cestu jeho ducha od
novely »Xaver« a od románu »Jan Maria Plojhar« přes »Kroniku o svatém Brandanu«, přes »Tři legendy o krucifixu« až k »Mariánské Zahradě«,
ke »Kristině Zázračné« a k vzácným »Trojím pamětem Víta Choráze«.
V nich již dospěl až k výkřiku, inspirovanému salesiánským barokem paní
Jany Marie de Guyon:
Ó Ježíši, můj Bože, Spasiteli!
Dej vrcholku mně dojít lásky k Tobě,
tak velké lásky, že jak krůpěj v moři
v ní ztratím se!

Sledujíce motiviku Zeyerova díla, nesmíme bez povšimnutí přejiti ani
jeho kult karmelitánského baroka, tkvícího v znalosti meditací svaté Terezie Avilské a v adoraci Pražského Jezulátka. Známa jest líbezná legenda
o tom, kterak se svaté Terezii zjevil v klášterní arkádě avilské překrásný
hošíček, tázající se jí zvědavě: »Jak se jmenuješ?« - »Což nevíš, že jsem
Teréza Ježíšova ?« odpověděla mu udivená jeptiška. »A já jsem zase Ježíšek Terezin!« ozval se pacholíček, rozplývaje se v šeru ambitu. Kdysi v padesátých letech šestnáctého věku bylo to zjevení, působící mocně na svatou
Terezii, která pak vštípila kult Jezulátka v duše řeholnic karmelitských.
Dřevěné sošky Jezulátka, přioděné vzácnými rouchy, i jejich porculánové
kopie počaly se šířiti v rodinách španělské šlechty, a byla to mladičká princezna Marie Maxmiliána Manriquezová de Lara, která, vdávajíc se za českého magnáta Vratislava z Pernštejna, vzala s sebou z rodného kastilského
domu do nové vlasti pro štěstí rodinnou sošku karmelitského Jezulátka.
Když později její dcera, kněžna Polyxena z Lobkovic, věnovala v roce 1628
sošku kostelu bosých karmelitánů na Menším Městě Pražském, počala se
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rozvíjeti mystická historie Pražského Jezulátka, tohoto dědictví vypjatého
baroka ze sedmnáctého věku, vyplňujícího dnes již dobu tří století. O Zeyerově vztahu k tomuto barokovému námětu poučuje nás jeho dopis, psaný
v květnu 1898 Karlu Dostálu Lutinovovi:
»Veledůstojný pane a příteli, odpusťte, že se na Vás obracím s prosbou
trochu podivnou. Nevím si však hned jiné rady, a pak myslím, že Vy, jako
kněz a literát, budete asi nejlépe informován. Píše mi dobrý známý z Paříže, abych mu poslal nějakou literaturu o Pražském Jezulátku. Nerad bych
mu odřekl. Je v tom i cosi z kouzla mých vzpomínek. Za útlého dětství byl
jsem jednou u Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Jako v mlhách se pamatuji, jak jsem byl dětsky dojat sladkou tvářinkou Ježíška, jak jsem se dal
z ničeho nic do usedavého pláče, a nebyl jsem k upokojení. Naše chůva
mne tam proto již nikdy nevedla, a já jsem pak v životě nějak na tu pražskou vzácnost zapomněl. Až teprve v Bretani jsem procitl ze sna. Stařenka
v hospůdce, kde jsme se zastavili, když slyšela, že jsem z Prahy, byla zvědava, jak vypadá to slavné Pražské Jezulátko, o němž byla až v těch končinách slyšela. Polilo mne horko z té mé lhostejnosti, neboť jen stěží jsem
mohl její zvědavost ukojiti. Byl jsem od té doby několikrát pokloniti se
Jezulátku, snad najdete něco z mých meditací před jeho oltářem i v „Mariánské Zahradě". Ale po literatuře jsem se nesháněl, až teď! Je vůbec
něco o tom psáno ? Napište mi vše, co víte, kde bych ty věci koupil, nebo
dal opsati...«
Pak je ovšem třeba všimnouti si i barokovosti zeyerovské hagiografie.
V dopise z března 1899 vyjevil Zeyer Lutinovovi svůj poměr k svatým
patronům českého národa způsobem, který prozrazuje barokovost básníkovy úcty.
»Veledůstojný pane a příteli, vracím Vám knížku Kalouskovu a děkuji za dobrou vůli. Přečetl jsem ji se zájmem, ale nijak mne ty učené výklady nechytly ani nepřesvědčily. Chcete, abych napsal epos o svatém
Václavu! Žádáte věc nemožnou. Dlouho jsem Vám neodpovídal, přemýšlel jsem o tom častokrát, neboť po napsání Vyšehradu jsem se sám sebe
ptal, zda by nebylo moudré, aby z toho pohanského mlha vytryskla hvězda
křesťanského bohatýra, takového světce Václava, jehož sladká tvář pronásleduje mne již od dětství. Ale víte přece, že jsem se z této touhy vypsal
v Neklánu! Řekl jsem tak všecko, co bych mohl vyjádřiti o přerodu české
duše pohanské, ten Tyr je přece již předobrazem velikého našeho světce!
A pak tonu všecek v zajetí kroniky Hájkovy, který mně udělal! Z těch jeho
pověstí musil bych se trochu vymaniti a studovati všecko, co lze o Václavu
čisti v legendách a v lidových zkazkách. Znáte přec způsob mého tvoření.
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To by znamenalo přečisti zase celou knihovnu, sníti a žíti v té úžasné
době... A na to již jsem příliš stár, jsem unavený a nemám sil k zmožení
úkolu příliš zodpovědného. Vůbec jste mne tou žádostí zbytečně zneklidnil. Z toho „arcilháře" Hájka zůstal mi v duši nesmazatelný dojem úžasné
protivy infernální černi a nebeského jasu dvou tragických dvojic: Drahomíra a Boleslav, Ludmila a Václav. Takovou hrůzou na mne působily některé kresby Blakeovy. Ta za živa do pekel propadlá Drahomíra je vůbec
ohromná, ta by mne dosud lákala. Naše chůva nám kdysi deklamovala
z jarmareční písničky verše, které se mi po desítiletích vynořily z mysli, tak
na mne tehdy působily svou nehoráznou upřímností: „Z všech potvor, co
kdy nosila zem česká, nad vší míru krutější žádná nebyla nad zlici Drahomíru..." Tak nějak to znělo na počátku. To je docela hájkovské pojímání,
a to mně zcela odpovídá. Tady bych se však dostal hned do konfliktu
s vědou takového Kalouska. Ne, tomuto lákání odolám, nechte mne, prosím Vás, na pokoji, nenuťte mne k práci, jež dnes přesahuje již mé síly.
Přiznám se, že měl jsem kdysi úmysly obnoviti v některém obraze čar benediktinských pověstí, opřádajících klášter svatojirský se sladkou jeptiškou
Mladou, břevnovský klášter s obrovitým zjevem věčného poutníka Vojtěcha. Dojímala mne i ta k české hroudě věrně přitulená tvář sázavského
Prokopa, a což ten Božetěch! Opojovalo mne vypravování Hájkovo o těch
lidech šerého dávnověku našeho. Ale to jsou dnes již vzpomínky, marná
řeč o tom všem!! Buďte zdráv a s Bohem...«
Jak sytě je tu vyřčena ryze barokní antithesa »infernální černi« a n e beského jasu«, jak upřímně se tu Zeyer přiznává k inspiraci raně barokní
kroniky Hájkovy!
Literárně historický monografista připojil by k výkladu o Pražském
Jezulátku a o hagiografii lákavou kapitolku o otázce františkánství zeyerovského. Motivicky to zavádí do gotiky třináctého věku, estetický rozbor všech
prvků ukazuje však k baroku. Již v próze »Vánoční povídka« z roku 1879
prozrazuje Zeyer hluboké dojmy štědrovečerní z dob svého dětství, kdy
rozsvěcoval svíčky na vánočním stromku, opojoval se vůní vosku a kouřem a vzpomínal přitom na velké, temné kostely, na staré zčernalé obrazy
v nich, z jejichž tmavého pozadí se Panna Maria s Jezulátkem vznášela...
Vánoční písně a koledy, jimiž chůva dokreslovala milostný portrét Jezulátka, byly doplněny četbou františkánských legend, zejména čarovného
příběhu o »vánocích v Grecciu« a výtvarnickými dojmy z pohledů na četné
betlemy pražských kostelů. Tím vším bylo karmelitánské Jezulátko obohaceno ve smyslu oné františkánské poesie božského »děťátka«, jak ji známe
z barokových písní takového Michny z Otradovic a z veršů Bridelových.
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A pak v mužném věku miloval Zeyer ještě uvědoměleji svatého Františka
Serafínského, stejně jako jeho pokorného životopisce, malíře Giotta. Oba
mu byli mistry v touze po dosažení duševního klidu a míru, jehož nemohl
dlouho dosíci skeptik racionalistické doby. »Serafínská myšlenka«, obsahující výraz lidské touhy po útěku z lichého hluku pozemského světa do
nekonečného modra ideálu, jak ji ztělesňoval svatý František, byla dlouho
nedostupným cílem Zeyerovým. Neboť jaký rozdíl mezi idylicky prostinkým křesťanstvím gotického františkánství a jeho moderním »obnovováním« u Zeyera. Jak bylo Zeyerovo umění v této oblasti jiné než gotické,
vyciťoval sám, když psal paní Heinrichové, že po spatření Giottových maleb chtěl svou »Sestru Paskalinu« zahoditi, uznávaje, »že se má legenda
psáti tak, jak oni malovali« (1884). Zeyer poznal, že pouhé látkové náměty z gotiky nečiní ještě moderní báseň »gotickou«.
Cosi františkánského zavanulo na Zeyera i z osobnosti sochaře Františka Bílka. Náboženský příklad Bílkův měl vliv na rychlý spád Zeyerovy
konverse, a příklad ten byl povahy barokové. Hello vykládá, kterak v antice
bylo umění dokonalé, protože jeho idea byla na zemi. Bylo ji tedy možno
zachytiti pozemskými formami. Antické umění bylo krásné, ale nemělo
tajemství. Naproti tomu v gotice idea vyrostla vysoko nad pozemskost,
k transcendentnu. Nebylo ji tedy možno pozemskými symboly plně zachytiti. Gotika je proti antice uměním méně dokonalým, ale je vznešenější.
Umění baroka vyrůstá ze země, ale nezůstává na ní. Idea rozrušuje jeho
formu a tím dodává výtvorům oduševnělé vznešenosti. Zeyer zachytil tajemství sošnické barokovosti v překrásné legendě o sněhu ve Florencii.
Michelangelo v ní vytvoří z čerstvě napadlého sněhu sochu dokonalé krásy, ale zdá se mu, že dílo nemá dosti života. Teprve ve chvíli, kdy sníh
počíná táti, zjihnou tvary těla i tváře a socha nabývá života, získává duši.
Podobně v pražské legendě »Inultus« dotvoří italská sochařka donna Flavia Santini sochu Ukřižovaného, dotud anticky krásnou, teprve ve chvíli,
když zachytí výraz agonie v obličeji zavražděného jinocha, který jí visel na
kříži modelem. A tuto spirituální deformaci, kterou se barok odlišuje od
antiky i renesance, rozpoznal Zeyer i v umění Bílkově. Vzpomeňme jen
hlubokého výkladu příčiny, proč Bílkovi současníci většinou nechápali jeho
umění. »Ti, kteří v něm, v umělci, vidí blázna, jsou jen upřímní. A snadno
to lze vysvětliti: nerozumí jazyku, kterým Bílek mluví v plastice. Kdo
nemá pojmu o mystické stránce křesťanství, nemůže Bílka chápati. Jim je
mluva jeho tak nepochopitelná, jako jemu mluva antiky.« Všecky Bílkovy
výtvory nesou pečeť smutku, že není možno dosíci Absolutna dokonale.
Zeyerovi, umělci slovesnému, bylo jasno, že Bílkovi není dáno, aby mluvil
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v pojmech, že rodinovsky »mluví v mramoru«. Presto četl v jeho dílech,
kterak gesta soch jsou ovlivněna katolickou liturgií, a že je to následkem
podvědomé tradice českého baroku. Ovšem tužby člověka z konce devatenáctého věku byly již komplikovanější, než ony věku sedmnáctého. Bílek
v katolickém období svého tvoření nezápasil s reformačními ideami jako
konvertité sedmnáctého věku, jeho zápas o dokonalé splynutí s Kristem
byl složitější. Jestliže současní znalci výtvarného umění rozpoznali velmi
přesně souvislost Bílkovy plastiky s výtvarnou kulturou katolického baroka, Zeyer nezůstal při zevních symptomech formy, nýbrž zachytil podstatu jeho barokní spirituálnosti vždy, kdykoliv vykládal nechápajícím
smysl Bílkova uměleckého poslání. »Bílek miluje Krista tak silně, že je
blahoslaven,« psal Lutinovovi v roce 1898. »Má tu krásnou svatou horečku kříže, šílí křížem. Střízliví nazývají takový stav vyvolených „bláznovstvím". Ale to bláznovství je vínem církve. Čím by byla pouhým rozumem ?
Měla by svých svatých? To šílení je duchem jejím, to ostatní je litera.«
Zeyer stykem s Bílkem dospěl až k výroku: »Co ale stavím výše než
všecku na světě poesii, to je ryzost srdce a láska k nejvyššímu ideálu
Krista« (dopis Bitnarovi 1897). Nezdá se vám, jako by tu zavál duch
jesuitského básníka Bedřicha Bridela, jemuž také byla poesie především
prostředkem misijních akcí k získání pobloudilých duší v strastiplných
desítiletích protireformačních ? To vysvětluje také vliv Bílkův na Zeyerovo
tvoření. Na jeho popud napsal nejkrásnější svou legendu »Kristina Zázračná«, pod vlivem bílkovských meditací o »stavbě budoucího chrámu
v nás« stavěl Vít Choráz svůj kostelík »na venkově, na samotě, v lesích«...
Zjistiti a zhodnotiti barokové živly Zeyerovy poesie, to je pro dnešního
badatele pole ještě ladem ležící. Tady by mohli mladí literární historikové
vykonati kus objevného díla, zejména nyní, kdy Stepán Kvapil svou pozoruhodnou monografií »Gotický Zeyer« (Praha 1942, Petr) podnítil zájem
o hlubší analysu jeho slovesného díla. Mám za to, že nelze bez výhrady
přijmouti tak strohou charakteristiku básníka, který psal »obnovené obrazy«
z tak mnohých a tak rozdílných kulturních období celé galerie národů.
Zásluhou Arne Novákovou stalo se ovšem zvykem hodnotiti umění Zeyerovo adjektivem »gotické«. Již ve svých »Stručných dějinách literatury
české« z roku 1910 napsal doslova: »Proti renesančnímu eklektikovi Vrchlickému jest Zeyer spíše goticky naladěným romantikem, jenž prchá ze své
doby, již nerozumí, aby hledal svůj životní ideál, zpola umělecký, zpola
náboženský v minulosti, ve středověku, v mystice« (383). Tatáž slova opakoval nepatrně pozměněná ve všech třech vydáních svých »Přehledných
dějin literatury české« z let 1913, 1922 a 1939. Označení to bylo přijímáno
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celkem bez námitek, a Kvapil nyní náročnou literárně historickou monografií snažil se mu dáti pečeť definitivnosti.
Kriticky zhodnotiti všecky výsledky Kvapilovy monografie znamenalo
by psáti monografii novou. To se přirozeně vymyká rozměrům revuálni
stati, která se může v pouhých náznacích dotknouti některých otázek.
Z toho, co jsem ad hoc výše uvedl, vysvítá, že by se rovným právem mohlo
psáti o Zeyerovi »barokovém«. Zeyerovi chybí ke gotičnosti právě nejzákladnější podmínka: hluboká víra křesťanská, doprovázející jej bez pochybovačnosti celým životem. Zeyer však prožil dlouhé období skepse, a k svému katolicismu prodíral se toužebně a nejvýrazněji teprve v posledním desítiletí života. Ke gotice utíkal se stejně žádostivě, jako to činili nejhlubší
proselyté sedmnáctého věku, kteří skokem přes renesanci zmocňovali se gotických darů víry, a mimoděk vytvořili tak novou kulturu uměleckou, kterou jsme uvykli nazývati barokem. Ano, v Zeyerovi nebylo klidné pohody
gotického katolíka, tkvělo v něm cosi rekatolisačně »protireformačního«,
jako v takovém Angelu Silesiovi.
Ad vocem »gotické« estetiky zeyerovské. Jeho »Kristina Zázračná«,
hagiografická látka ze středověké legendistiky třináctého věku, ukazuje na
příklad jasně, jaký byl postup tvůrčí koncepce Zeyerovy. Popud sochaře
Bílka, raně gotická látka, četba díla pozdně barokové visionářky Kateřiny
Emmerichové. Výsledkem je dílo, jež nelze nazvati beze zbytku »gotickým«
ani »barokovým«. A tak je tomu se všemi významnými kusy umění zeyerovského. Neboť mezi gotikou a tvorbou Zeyerovou leží celá epocha renesance, baroka, romantismu, gotické renesance prerafaelské a neochristianismu francouzského. Podrobným rozborem motiviky a stylistiky zeyerovské objeví se, že básník nejen znal bytostné živly tvoření těchto období, ale
že je v různých svých dílech »obnovoval«. Proto nelze mluviti prostě jen
o Zeyerovi ryze »gotickém« nebo ryze »barokovém«, ale že jeho osobité
umění nutno charakterisovati novým synthetickým termínem novobaroku.
Označujeme tím skutečnost, že integrující barokové živly jsou v díle Zeyerově deformovány od případu k případu prvky některé ze zmíněných kultur tou měrou, že vytvořily na konci devatenáctého věku umění nové.

Řád X . Io.
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C O N C H A DE PERLA
Lidová píseň
Kéž by již zemřela má milenka,
když tisíc úkladů mé lásce činí!
A v hrobě srdce mého nechť si lká,
v něm něžné lůžko nechť má aspoň nyní
Nuž, s pravdou ven!
Tu mi říkej!
Když lásku máš,
pak dej mi smrt!
Pro tebe svůj život ztrácím,
pro tebe, že rád tě mám.
Jak špatně splácíš, říkám temnotám,
jak špatně splácíš, že zase budu sám.

Amado Nervo
DAR
Jen bolest svou Ti, Bože, dám:
A to je vše, co Ti mohu dáti.
Tys lásku dal, mou lásku, sám,
a velkou lásku... Tu smrt mi ztratí.
Jen bolest zbývá, tu Ti dám!
Tu vezmi, Pane! Jen tu mám;
a to je vše, co Ti mohu dáti.

PŘÁNÍ
Slávu! Slávu! Křik. T a k mnohý jen si přeje
slyšet lichocení;
tak mnohý zmírá denně bez naděje
hladem a žízní po chvále... M n e zapomeň
tím velkým zapomněním:
že jsem nikdy nebyl, že v nic se měním.
...A nečiň křik, když není jměním,
když j e mi dobře tak... M n e zapomeň!

1870-1919

Ze španělštiny přeložil Václav

Ara

Jan Zach
NOVÁ ČESKÁ DRAMATA
Faltis vykročil z okruhu reportážních životopisů tím, že nepopisuje
chronologicky životní osudy vynálezce hromosvodu Prokopa Diviše, ale
snaží se vytvořit ve smyslu vodákovského požadavku, že drama je v podstatě jedinou událostí, která se před našima očima rozvine a vyzní, dostředivou hru »Mraky na nebesích«, která se obírá významným příběhem z vynálezcova života, kdy Diviš postavil hromosvod, jejž mu pověrčiví sedláci
rozbíjejí; ale vkládá sem jednak důsledky Divišovy fysikální práce na jeho
kněžské povolání a soukromý osud s motivem schovanky Barbory, jednak
příběh mladého kněze, který se vedle něho rozhodne z kolísání mezi vědou
a kněžstvím pro vědu. Faltis tedy uniká reportážnosti, ale utkvívá zatím
dosud v popisnosti. Jeho šest obrazů nese stopy zjevné epičnosti, překonávané stěží prostinkou stavbou. Zpravidla mluví jedna dvě postavy, více
málokdy, a když dokonce tři najednou, pohybuje se ta třetí jen na okraji
hovoru těch dvou. Kromě Jáchyma všechny ostatní postavy se dostávají do
dějového pohybu více méně zevně. Nesou v sobě jen slabé zárodky vnitřní
dramatičnosti. Po této stránce pokračuje Faltis pomalu.
Nejdramatičtější postavou hry není Diviš, ale Jáchym, jehož kolísání
mezi kněžstvím a vědou, ale i mezi božskou a lidskou láskou a také mezi
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láskou k vědě a k lidem a konečně i mezi láskou a povinností má všechny
podmínky pro vnitřní napětí, které klene jeho osud. Diviš je proti němu
v nevýhodě, protože není schopen rozhodného činu. A když jeho utajovaná vnitřní rozeklanost se nám má zjevit, dostane se nám místo pádných
důvodů matné obrany jeho postoje. Když totiž se má Diviš rozhodnout
pro vědu, vyzván výhodnou nabídkou šlechtice, setrvává na kněžství, jehož
poslání ani řádně neplní ani osudově necítí, uváděje za důvod svého odmítnutí lákavé nabídky lásku - ale ke komu a k čemu? K schovance Barboře? Ale vždyť té by nanejvýš prospěl. K Jáchymovi? I jemu by pomohl.
K lidem ? Není jí u něho. K Bohu ? Ví přece, že by jeho slávě sloužil vědou
líp, lze-li o takové lásce vůbec mluvit u tohoto Diviše. Zde tedy ztroskotal
Faltis psychologicky tak, že podlomením ústřední postavy narušil i svou
hru. V této psychologické mlhovině Divišovy postavy Faltis zbloudil. Jeho
Diviš by musel zanechat kněžství a odejít za vědou. Protože zůstal, aby se
nerozešel úplně s reálním Divišem, měl nám Faltis otevřít peklo vnitřních
vírů, v němž shořela jeho odhodlanost. Světský člověk v tomto Divišovi by
tohoto kněze odvedl od oltáře, ale zůstal-li tam, nemohl být tak světsky
založen, lépe řečeno, jednostranně založen, jak jej Faltis pojal. Nám nejde
o žádné církevní stanovisko či historickou věrnost, Faltis má právo na své
pojetí, ale také povinnost k charakterové logice svého Diviše, o niž nám
tu jde a v níž Faltis zklamal. Jeho Diviš nás nepřesvědčil, že musel zůstat.
Divišovým protihráčem je tu převor, na němž je správné, že je i přítelem i odpůrcem Diviše, což tuto menší postavu zachraňuje od plošnosti,
na níž utkvěla postava Barbory, farské schovanky, opravdu jen přifařené.
Při prohloubenosti kresby mohla stupňovat dráždivé napětí celé hry. Faltis
chtěl, aby byla člověkem i symbolem, ale nestačil na tuto podvojnost jejího
zjevu; stala se u něho půl tím, půl oním. Není rybou ani rakem. V tom
je její slabost. Faltis je dobrým počtářem, který má v divadelní matematice
stále lepší a zasloužený prospěch, ale jeho neosobnímu počítání a psaní,
které se někde blíží již vyšší matematice divadelní, zůstává odepřena vroucí
účast smyslů a srdce. Na jeho nové hře, jejíž stavba i napětí se ke konci
uvolňují, je však vidět, že aspoň počítá poctivě, i když dělá chyby. Vážná
domácí látka historická, prosta sensační erotiky, musí být Faltisovi vděčně
přiznána.
*

Na divadelním programu nové Hlávkovy hry v Prozatímním divadle
stojí doslova: »Ve své nové hře, nazvané »Kavalír Páně«, chtěl Miloš
Hlávka napsat drama, které by obsáhlo v básnickém podobenství smysl
barokní doby v Čechách.« Tím je vystižen úmysl i výsledek.
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Co je na dramatu dobré? Látka sama především. Skýtala konversí
šlechtice k Bohu a k lidem, odvratem od renesanční poživačnosti k barokní
touze po vyšším životě a zábleskem předčasné sociálností ve feudálním
temnu živé dramatické možnosti. Hlávka, jak znovu vidět, mívá dobré nápady. Ale už v námětovém řešení vázne. Rozvíjí jedině příběh Kavalíra:
v prvním obraze jej ukazuje jako světáka, který zázračně zůstává na živu za
moru, ve druhém jako poutníka, upadnuvšího do vlčí jámy, z níž ho zachrání sedláci, jichž mluvčím u císaře se stane ve třetím a ve Čtvrtém, a zmírajícím hrdinou za zrušení roboty v pátém. Ale tato věta nepodává snad
pouhý obsah Hlávkovy hry, nýbrž skutečný úhrn skoro všeho, co se tu děje.
Žádné větší rozvedení hlavního nebo větvení vedlejších dějů Hlávkova hra
neobsahuje. Tento singulární děj bez pádnějších vzruchů je tenoučký jako
nitka. Nosnost příběhu je malá. Kavalír sice naráží na okolí, ale jeho příběh se nikde nezaklesá dramaticky; teprve v předposledním a posledním
obraze dojde ke srážce představitele dobra s představitelem řádu a zla. Ale
to je poněkud pozdě a poněkud málo. Předtím jsou to jen slovní Šarvátky,
diskuse na dané thema o úsilí Kavalírově po vyšším životě duchovním
i sociálním. Příprava těchto střetnutí s císařem (představitelem starého
řádu) a se Smrtihlavem (představitelem zla) je zdlouhavá a obsahuje
kromě střídavého lyrismu obvyklý monolog (ve druhém obraze).
Hlávka zpodobní dost přesvědčivě Kavalíra, ale ostatní postavy jsou
více méně dramatické studie nebo skizzy, z nichž nejpřesvědčivější je nezkušený Císař a satanský Smrtohnát, postavy nicméně jednoduché a tézovité; ostatní, včetně trojité podoby mladé ženské postavy, jsou více méně
episodní črty.
Pravé slovo pro Hlávkovu hru je schema. Je to vše příliš vymyšleno,
namnoze bystře pojato, ale slovo tělem se tu nestává. Je zde však kromě
šťastné látky několik míst, která Hlávku zavazují: střední Části prvního
a třetího, druhá polovina čtvrtého a pátého obrazu. Zde verva a dialog
unikají siláctví a řídkosti. Zavazují ho k volné práci, k důkladnosti, k potřebě prohloubenosti. Od jeho usilovné »Panamy« přes smělé torso »Světáků« k vážnému »Kavalíru Páně« vede mírně vzestupná cesta dramatika Hlávky. Ta je těžká a pracná. Jinou si vykračuje divadelní adaptátor
Hlávka. Ta je úspěšnější. Divadelník, zdá se, nedá dramatikovi pokoj. Štve
jej od dobrých nápadů do chvatných improvisací.
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F r a n t i š e k H u d e č e k : M U Ž Č E K A J Í C Í NA V L A K

Stanislav Talaváňa
PERSPEKTIVA

1.

Žádné s t a r é umění neryje rydlem bolesti do živé a zjitřelé citlivosti, nýbrž hraje jen opakovanou
a vyzkoušenou hru vzpomínek, abstrakce a tradice: rozkoš, kterou dává svému obecenstvu, jest pokojná,
bezpečná, uspávající, pohodlná a
umělá.
F. X. Šalda

Kvas, kterým bylo naplněno prvých dvacet pět let tohoto století, vyprchal, zdá se, jak se číselník let obracel a nepretrval ani hospodářskou
krisi. - Praví se, že je to důsledek rozháraných prý poměrů, do nichž bylo
umění přivedeno anarchií, nedůsledností a libovůlí našich moderních
malířů a sochařů. Praví se, že sensacechtivost a honba za pochybenou
originalitou svedly umělce od jejich poslání: dávati národu to nejlepší,
čeho je schopen, umocňovati jeho přirozenou citovost i sílu a pod. Není
však třeba umocňovati jeho přirozenou citovost i sílu právě tak, jako není možno pachtit se ve jménu umění jen za pochybenou originalitou
a sensací. A konstatujeme, že jedinou mírou uměleckého díla je opravdovost, pravdivost a prřsvědčivost jeho a jeho posláním zmnožení člověkova
životního pocitu. Dlužno však nepodezírati umění a umělce z nevážnosti
a ze zlehčování tohoto úkolu - a zvláště tehdy ne, bylo-li jediným důvodem kritiky neporozumění. Neboť je zajisté třeba i připravenosti ducha
ke vnímání uměleckého díla.
A ona minulost - byla to příliš dlouhá trať na onu rychlost, diktovanou vášnivou nespokojeností a neukojitelnou touhou experimentu, na
jehož ostří byla balancována pravda i krása tohoto života, a bylo zjevné,
že bude třeba zvolniti tempo, nemá-li dávná propast mezi umělci a obecenstvem býti ještě dále rozšířena.
O pouhopouhý experiment formální nešlo ostatně nikdy, hledíme-li
na ono minulé čtvrtstoletí dnes už jako na historický fakt. Krok za krokem bychom v něm sledovati mohli proměny života, společenské zvraty
a politická dění - a rychlost, podstatný znak moderního života, rytmuje
i je: střídání vlád, diplomatické i vojenské akce a pod. Leč život sám,
plný a všeobsažný, byl někde stranou a umění, jeho věčný průvodce, vykla-
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František

Gross:

ATELIER

HANY

WICHTERLOVÉ

dač i umocňovatel, než se k jeho všeobsažnosti prodralo, bylo zastaveno
politickou krisí a válkou. Thema »člověka« však, jednou již objeveného
středu umělcových pozorování, bylo stejně neodbytné, ba ještě naléhavěji volalo po řešení, po činu, jímž jako zázrakem proměněno bylo by
neživé v život.
Kořeníme v té minulosti pevně jako v něčem, co dávalo prvé předpoklady vzniku díla: novým námětům nové vyjadřovací prostředky
a starým propůjčovalo novou cenu, převádělo je v nové polohy a plné
odvahy z objevu nových oblastí, více zaplněných člověkem a jeho konáním, znovu obracelo se umění v nové směry - a jen tam, kde únava spokojila se opakováním, stejným užitím prostředků i za změněných podmínek,
tam vznikala nová konvence a nový akademismus, jež bylo potírati stejně jako formy už mrtvé. Je však rozlišiti mezi umělcem a malířem, mezi
posláním a profesí. Jen tak budeme práci považovati dnešní stav za záležitost mrtvých malířských zájmů, při nichž poměr umělce a obecenstva byl redukován na poměr výrobce a zákazníka, se všemi znaky trhu,
poptávky a spekulace. T o znamená: otevřené přiznání, že není umělců,
t. j. těch, kteří poznávají a tvoří z naší skutečnosti, že jsou jen malíři, t. j.
ti, kteří malují, bez hlubšího smyslu, lépe nebo hůře vyučeni řemeslu,
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obklopeni stohy knih a reprodukcí, z nichž čerpají ani ne tak poučení o formě, o stylu, o umění, jako spíše vhodný způsob prodejného malování.
Ale oni mluví o tomto umění, neboť býti mu účasten a působiti jím jim
dáno není. A mluví o člověku, neboť to jediné jim v paměti o minulosti
zůstalo. Nezůstalo však spolu vědomí nutnosti činu, jenž byl minulosti
samozřejmým, nezůstala ona potřeba nořiti se hluboko v sebe a v sobě
hledati a nalézati jistoty, v sobě jakožto mikrokosmu obecné platnosti,
kdyžtě k tomu, viděti život vůkol sebe, nebylo dosti odvahy.
Proto všude tolik učelivých žáků, tolik obrazů skutečně podobných
velkým vzorům - a proto tolik obrazů nepravdivých a mělkých, neboť
nebylo dohlédnuto vnitřního smyslu, důvodu, který diktoval tu či onu
formu dnes branou za vzor.
Tedy konvence, nápodoba, plagiát. Místo života živoření.

2.

Umění určitého období je nutným produktem své doby i lidí,
kteří ji vytvořili.
Max Dvořák

Falešný estetismus této doby nabité politickým děním zdá se zcela
přirozený. Člověk bičovaný vnějšími událostmi nechce se znepokojovati
vnitřní jejich podstatou a netouží - ve svém průměru - dojiti pravdy ani
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cestou umění, maje za to, že umění je tu jen od toho, aby mu na pár hodin dalo zapomenout všech strázní. Nahrazuje si ryzí kov pozlátkem,
umění zábavkou; za tohoto stavu, kdy zdání skutečnosti zabíjí skutečnost
samu, rodí se nové umění z této skutečnosti a stává se svou žhavou aktuálností sourodné uměleckým počinům minulosti. Zpodobování »světa,
ve kterém žijeme« stalo se společnou základnou několika malířům a jednomu sochaři, jejichž práce bylo možno shlédnouti nedávno v Topičově
výstavní síni.
Toto však nečiní z nich skupinu: práce tak úzkého zaměření byly
vybrány záměrně. Měly se státi heslem. Měly upozorniti na tento svět,
tvořený a neustále přetvářený lidskou rukou, na jeho podobu v čase proměnlivou, vždy však formovanou duchem, jaký právě jest. Duch doby,
chcete-li - a to není jen umírání, to je i vůle k životu, vášnivá touha neuzavřít se jen do krabičky snu, hledati ten život v nesčíslných proměnách
a podobách a nacházeti v něm na tisíce důvodů, proč stojí za to žiti jej.
»- rozmnožujíce říši života, rozmnožují říši krásy -« a krása ta není banální a není už ani křečovitou.
Vyšlé z kubismu a surrealismu toto umění není kubistické ani nadrealistické. Jest jejich přirozeným následkem, poznamenaným snad ještě
jinými malíři - naprosto však není eklektické, neboť nevybírá jen a netřídí, nýbrž ve znamení jich samo ze sebe usiluje a dobírá se hodnot, jež
jsou spíše pravdivé než krásné. Ale »opravdu tvořící umělec nehledá nikdy krásu, nýbrž něco podstatně jiného a v podstatě vždy to: víc života,
víc poctivosti, víc pravdy, víc síly, víc rytmu, víc zákona a logiky, víc bolesti a rozkoše, než jich posud bylo v umění« (F. X . Šalda).
Gross, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana - malíři a Zívr - sochař,
každý svým způsobem (formálně však podivuhodně jednotně, takže po
dlouhé době opět můžeme mluviti o skupinovém vystoupení), každý
svým dílem, obrazem či sochou, mluví k nám o skutečnosti a o nás.
»Tyto obrazy a tyto sochy jsou realistické. Nikoli tedy proto, že zpodobují skutečnosti soudobého velkoměsta, jeho lidi, stroje, byty a ulice,
ale proto, že svého diváka chtějí činiti přítomným onomu třeskutému
světlu poesie, jež je schopno spájet živého člověka a jeho živý svět ve velikou, prostou a nade vše krásnou jednotu.« (J. Chalupecký v úvodu
katalogu jejich výstavy v Topičově saloně v září minulého roku.)
František Gross zdá se dnes být nejdále ve výtvarnické praxi, když už
se byl ve výběru thematu na vždycky zřekl akademické veteše: všech předmětů (a mějme za předmět i krajinu), které staly se v obraze jen objektivní visuelní zkušeností a z návyku dokonce tradovaným způsobem zpo-
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dobení, zmocňuje se motivu jen a jen »malířsky«, jen a jen s dobrou znalostí »řemesla«. Oblíbiv si plochu nemaluje pastosně, naopak, barvou
velmi ředěnou vyplňuje plochy v přesné kresbě, na kterou vsadil a jíž
vyhrává. Jak se vnucují ty neočekávané průhledy mezi sloupy, znameními a lešeními na kontury baráků předměstí, už nesentimentálního, na
návrší s přirostlým balonem plynojemu! Gross dosud nemaluje »figuru«,
ale cítíte, že touto ulicí právě lidé přešli a za chvíli že zas půjdou tudy
jiní, tak jsou ty obrazy plny atmosféry a lidské přítomnosti.
Jan Smetana je nejbližší Grossovu způsobu práce. Rozhodně však
méně analysuje: důsledně zachovává kompaktní objemy, i když je v prostoru řadí často vedle sebe tam, kde jinak by je perspektiva vzdalovala;
proto je v nich tak málo vzduchu, proto získávají jen přesnou komposicí.
Kamil Lhoták má svůj svět. Dívá se na ten náš čistýma očima dítěte,
jež každou maličkost dovede rozehrát k své subjektivní potřebě. Odtud
ona poetičnost kouzelných setkání strojů typů nejmodernějších s žebernatými konstrukcemi praotců letadel, pokojně už odpočívajících na ušpiněné trávě městského okolí, odtud ona oslava zašlých časů balonů, bicyklů a jubilejních výstav, na nichž odvážlivci vzlétali do oblak v gondole ověšené praporečky - ale dnes už by lidé na ně nezamávali, neměli
by na to čas. Neboť klid, tak významná složka Lhotákových záběrů, je
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ten tam. Zůstal v oné době obdivu k prvním krůčkům pokroku a ztratil
se, jak přibývalo expresům na rychlosti. Oč životnější jsou Lhotákovy
obrazy městské periferie, ten svět ohrad s kresbami a nápisy denně viděnými a teprve zde, na obraze, poznanými!
O Janu Kotíkovi by se mohlo říci, že je figuralistou, kdyby v tomto
označení nezněl starý rozlišovací způsob tak falešně. Lidská postava je
mu sice - věcně - rovnohodnotnou ostatním součástem komposice, ale
k ní vše směřuje a jí teprve se dokončuje zobrazované dění (Pasáž, Automat, Vestibul). A jako všechno, i postavu vtěsnává do stylisovaných tvarů, často ignorujících přirozený pohyb organismu, vždy však se záměrem obsáhnouti a vydati víc, než by sledováním jen přirozeného pohybu
bylo možno.
František Hudeček je antipodem Grossova způsobu. Svět není mu
jen skutečností nazíranou a formálně rozebíranou; poetisuje ji. A je už
charakterem slova »básník«, že znamená stesk a smutek, tím násobený
ještě, že podstupovaný jedním za tisíce. Objektivní skutečnost je Hudečkovi záminkou k osobním visím: Nádraží - s kamením, v němž se blyští
slída, s lampou nakřivo, s nestvůrně lidskou podobou automatu, s quijotským větřákem; Nábřeží - masa dláždění rozdrobená do kaménků, stěna s kubistikami významu až zaklínacího, smutek z objetí milenců, strašná
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samota Nočního chodce a Muže, čekajícího na vlak - v nich zůstalo to
trpně lidské doby, všechna bolest a samota člověka mezi lidmi.
Skutečnost plastik Ladislava Zívra je dobývána oklikou přes skutečnost nadrealismu - ostatně soupodstatnou. Jen ona expresivnost, jež často přetěžovala výtvarnou konstrukci, se vytrácí, třebas byla vlastní pohnutkou vznikajícího díla. Zívr ji překonává sochařsky, zpředmětňuje ji
stále více, maje před sebou veliký vzor Gutfreundův (jehož práci, zdá se,
ostatní sochaři jako by neznali), modeluje objemy s povrchem nenarušovaným tak zvanými světelnými kvalitami, jeho portréty nejsou strupaté
a ohmatané a ukoptěné a přece - ba právě proto jsou s dostatek »sochařské«. A jsou nemyslitelné bez kolorování, které je Zívrovi vytýkáno;
ostatně vytýkají se mu též motivy: Roentgenolog, Operace a pod., neboť podle zvyklosti je třeba v sochařské práci »symbolisovati« a symbolisovati ženským aktem.

3.
Počátek cesty, úsilí o nový výraz. O výraz skutečnosti, světa i člověka,
této doby. O výraz nás.

Maurice Blondel
SMYSL U M Ě N Í II.
Nuže, právě proto, že je umění formou poznání a že se literatura domáhá jisté vlády nad inteligencemi, uplatňuje myšlenka na ně všechna
svá práva. Tato myšlenka se nevyčerpává v nich, nespokojuje se a nekončí jimi, i když chtěli často uvést celé tajemství života na estetickou
morálku, tvoříce z člověka realisovanou báseň, umělecké dílo, vir bonus,
poema virtutis, říkal Cicero. Jakkoli však je povznášející a blahodárný
úděl, který přináší umění a vše, co s ním souvisí, je přece mdlé a jakoby
roztříštěné, daleko schopnější vyvolati naše mysteria, než je osvětlit, bohatší na nostalgické sliby a časné odpočinky než na uklidňující odpovědi
a dobra, která sytí. Zůstává, snad daleko více než každá ostatní forma
myšlenky, podřízeno zákonu úniku, prchavosti a klamu. Jest potěšením,
o němž se často domníváme, že je dostačující pro smrt, ale právě proto
nám zjevuje potřebu a nutnost, abychom žili něco jiného, než je ono.
V jeho realismu je vždy cosi fiktivního, částečného, konečného, a ono
jako by nás ponoukalo k novému pochodu, k zesílení i toho nejšťastněj-
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šího úsilí, k oželení i v největším uměleckém díle přání a snu, který je
zplodil: modlitba, která se nemodlí, říkal Henri Bremond, modlitba,
která nic nedostává a nechce dostávat, aby se znovu obrozovala ze svých
radostí a zklamání. Právě proto, že nám- nedává, co slíbilo, je nejpravdivější, nejužitečnější a vždy bude kvasem myšlenky a duchovního života.
Toto nám zbývá ukázat, abychom určili jeho úkol, nic než úkol v zrození
duchovní civilisace.
C - Jestliže řemeslníkova užitková práce znamená vítězství lidské
myšlenky nad přírodními silami, které uvádí do služeb určitého cíle, je
umělec - který jako by byl zbaven této námahy - přesto také řemeslníkem,
a to v dvojím smyslu: aby vyrobil své artificiatum opus, musí se podřídit
hmotě, jejímž pánem se technikou svého řemesla chce stát - vždy však je
a musí být řemeslníkem toliko ideálním. To znamená, že se pokouší do
hmoty, vždy částečně rebelující, vtělit obraz skutečnosti transcendující všechna díla, v nichž se lidský genius snažil tuto skutečnost zobrazit. Byla
by to tedy čirá pověra a počínání proti přirozenosti, kdybychom se - oblouzeni estetickým kouzlem - oddali této »božské moci«, této radosti, která
nás zdánlivě na okamžik zvěčňuje a oblažuje, tomuto vzývání, jemuž se
oddává tolik vznešených duchů, a i je to Pygmalionova nesmyslná vášeň
pro dílo jeho rukou nebo magické kresby předhistorického člověka a
modloslužba všech časů a forem. Unikneme-li ovšem tomuto omylu a zvážíme-li všechny služby, které prokazuje estetická činnost myšlence, jest
dobře zaznamenat, že stupňovaná rozmanitost tohoto zaměstnání ukazuje
zároveň nedokonalost, přechodnost a prchavost umění a podstatnou hodnotu jeho vznešeného poslání. Proto je nám nyní třeba shrnout v krátkém přehledu jeho přednosti. Často se kladly proti sobě rozmanité výměry a funkce umění: je nyní třeba ukázat, jak se vzájemně doplňují působením obecnější myšlenky.
Umění je tak staré jako lidstvo a jeho úkol byl vždy podstatný, avšak
úvaha nerozeznala vždy dost dobře a nikdy dost správně nezvážila poslání, které má splnit nebo které více méně plnilo v duchovním organismu od předdějinných dob až k společnostem současným. Bude snad
správné, rozšíříme-li své pojmy nejen proto, abychom pochopili tuto
jednotu a účelnost umění, nýbrž také proto, abychom podporovali jeho
rozšíření a zabránili neplodným a zhoubným omylům.
Je jisté, že se od dob antických, za renesance a v době klasické, či
lépe od konce X V I I I . století kritická úvaha zkoušela vydatně na výtvarných a literárních dílech: definice, pravidla, kánony, estetické systémy
se množily podle rozmanitosti škol, vkusů a mód. Je však třeba zazname-
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nat dvě skutečnosti: na jedné straně se dlouho snižoval umělec společensky na prostého řemeslníka, zatím co se zase jeho dílo vzývalo jako nádrž
a zřídlo božského vzruchu, aby se z něho vytvořil předmět kultu, idol,
magická mocnost, nadpřirozené vtělení. Na druhé straně se výklady, které
se snažili podat filosofové nebo umělci o této nevyhnutelné potřebě, o této
podivné moci tvořit umění potíraly v tisíci formulkách více méně nestálých, nepřesných nebo protimluvných - takže Platon souhlasil sice s tím,
aby tito tvůrcové byli ozdobeni květy, avšak vyháněl je ze své obce jako
tvory abnormální a nevědomce, kteří nevědí, co činí.
Tyto překážky nezmizí nikdy, jestliže rozbory a jednotlivé theorie budou diskursivním myšlením kouskovat to, co je konkretní, živé, jednotné,
co se proto rozumí a ospravedlňuje toliko v perspektivě nejvyššího smyslu
umění. Podíváme-li se letmo na protimluvné názory a na mnohé funkce,
které byly přiznány umění, získáme tím snad jeho souvislý obraz. Jedině
však tehdy, vystoupíme-li až na vrchol tohoto rychlého zkoumání, uzříme
všechny součásti spojené a mnohé úkoly umění se nám smíří ve funkci nejvyšší důležitosti, aniž by bylo prostou hrou, oddechem, ozdobou, únikem,
fikcí, modloslužbou, ačkoli někdy na čas všechny tyto znaky přijímá. Můžeme se zde omezit jen na jakýsi výčet, podporovaný naším synthetickým
nárysem.
1. Umění (pod tímto úhlem se na ně díval zejména Aristoteles) jest
očistou a výchovou smyslovosti. Ideálními výtvory ulehčuje, povznáší a bez
potíží odstraňuje tíhu a odpovědnost všedního života. Jaké citové odstíny
vyvolává, do jakých propastí proniká; jaké komplexy citů probouzí, jak
poučuje o odvaze a nebezpečí vzestupů, jak rozšiřuje lidské obzory!
2. Umění je způsob poznání, který nemůže být nahrazen žádným jiným.
Je naším pomocníkem nejen v cítění, nýbrž i ve vědění. Neznáme vesmír,
nechápeme-li, kolik pravdy a smyslu je ve vnímání umělcově a v inspiraci
básníkově. Beethoven říkal s hlubokým přesvědčením, že v umění hudebním (zdánlivě nejméně závislým na vnímání, nejvíce konstruovaným člověkem bez modelu, daného uchu přírodou) je poklad myšlenek, poznání
duševních skutečností, jejichž neznalost by byla ochuzením našich podstatných jistot.
3. Zatím co věda drobí skutečnost, i když se ji snaží pak složit, jde
umění celkově za tím, co žádný rozbor nevyčerpá, co žádná synthesa nesloží. Napodobuje či zastiňuje dokonalejší útvar vědy, podává intuici, která
je přiléhavým, úplným a povznášejícím pohledem na jednotlivé věci a na
skutečnosti, skryté prchavým závojem jevů.
4. Je jisté, že tyto intuice jsou fragmentárni, nedokonalé, tak proměnné
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jako prchavé způsoby lidské smyslovosti a jako výmysly genia. Přesto vsak,
že v každém uměleckém díle je mnoho fiktivního, konvenčního, je umělec
stále vidoucím, jenž přináší svědectví o světě reálnějším, než je všední skutečnost a jeho dílo, jakožto výtvor, potvrzuje zároveň potřebu a schopnost
Člověka předstihnout všechny positivní danosti aktem víry v ideální řád,
v řád, který je pro něho skutečností a který se jím stává vtělenou pravdou.
5. Umění vyjadřuje onen podstatně lidský charakter svobody, která
ovládá celou přírodu a která, inspirujíc se vládcovskými žádostmi člověka,
usiluje o přetvoření světa podle zákona řádu, harmonie a krásy. Intuice řekli jsme právě, avšak také předjímání, zjevení, obraz života podobnějšího
ideálu dokonalosti, který pokládáme za neuskutečnitelný a chimérický.
6. Umění se tedy jeví jako vznešený sluha, který nese lidské vidiny až
k nadsvětným cílům, o kterých nemůžeme pochybovat nebo je přezírat,
aniž bychom neupadali nebo nepopírali sami sebe.
7. Znamená to tedy, že pro tuto duchovní svobodu a odvážnou tvůrčí
sílu zůstává umění pouhou hrou, schopností všeho se odvážit, naprostou
úchylkou? Naprosto ne, neboť se samo nejen podřizuje vnitřní účelnosti
jako každá intelektuální a živoucí skutečnost, nýbrž nadto ještě musí zůstat
věrné oné vyšší účelnosti lidské přirozenosti, kterou má rozvíjet v jejích
nejvyšších záměrech. Je-li pravda, jak to říkal Schiller, že člověk je člověkem, jen pokud si hraje, znamená to, že člověk není naprosto otrokem
hmotných potřeb a že tento duchovní vzlet, který se v umělecké tvorbě
zdá jakoby přebytkem, je čímsi podstatným pro samotný vývoj ducha.
8. V okamžiku, kdy se umění zdánlivě odvrací a kdy nás osvobozuje
od skutečností výlučně positivních, přispívá přesto k obohacení našeho vnímání věcí, přispívá k vědě o tom, co uniká prchavým jevům - přispívá
k zvěčnění samotného dění, zachycujíc v okamžiku, v oddechu, veškeré
tajemství života, všechen smysl osudu. Má poslání metafysické a přispívá
k přetvoření ontologie, která by jinak zůstala marnou abstrakcí, v konkrétnější poznání, z něhož mohou čerpat i nauky morální a sociální.
9. Je však proto nutné přehlížet meze umění? Protože podává našemu
zanícení předmět kultu, v němž jako by se již smířila příroda s člověkem,
božské s lidským, je proto třeba udělat z něho náboženství, náboženství
těch, kteří žádného neměli a kteří - místo aby se oddali jako primitivové
svým amuletům a zaklinadlům - okouzlují se podivnými vzruchy a vznešenými radostmi, které poskytuje umění svým ctitelům? Nikoli, a právě
proto nesmíme příliš brzy přerušit studium normálních funkcí umění.
10. Od svých počátků bylo umění vskutku spjato s náboženským životem
a - jak poznamenal Lammenais - vývoj umění byl spojen s kostelem a kul-
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tem, nikoli aby bylo umění samo předmětem zbožnosti a modlitby, nýbrž
aby bylo jejich výrazem a podporou. Uvolněním těchto pout hrozí všem
uměním, že se vzájemně oddělí, nebo si vytknou vlastní cíle, nebo se roztříští
a hledají spíše virtuositu prostředků a částečný úspěch než vlastní poslání.
Rodin úpěl pod současnými mravy, které velmi často omezují umělce na
dělání »kousků«, »studií«, snižujíce ho na jakousi věc. Je opravdu možné
vložit celé nekonečno do několika barev, ale stejně je třeba, aby nešlo jen
o potěšení smyslů, o technickou dovednost, o dovednou práci. Je nutné,
aby toto nekonečno, o němž řekl již Platon ve »Filebovi«, že všechno, co je
krásné, je vytvořeno z konečna a nekonečna, sem vneslo cosi, co je především touhou po nadsvětném a dokonalém.
11. »Umění pro umění,« říká se často, je výraz s dvojím smyslem a nebezpečný, jestliže se umění, vzdalujíc se svého vnitřního zákona, omezí jen
samo na sebe. Jestliže se umění vpravdě stále omlazuje tak, že každé z jeho
velkých děl zachovává nesmrtelnou mladost a božskou svrchovanost, nesmí
se stát modloslužbou. Musí být stále pokorným, pociťovat stále svůj nevyčerpatelný úkol a začínat neustále své úsilí ve službách svého díla.
12. Jeho život a velikost je v tom, že neustále provází člověka stejně
jako oddech, nadšení, veselí, utrpení, jako ukazatel na cestě ke skutečnostem, které nemohou být vyvolány žádným jiným lidským dílem, které
však potřebují podpory umění, aby pronikly k duším, oživily zbožnost
a přiměly celou lidskou bytost k uctívání v duchu a pravdě.
Podíváme-li se s tohoto místa na prošlé stupně, které se zdola zdály
překážkami, zpozorujeme jednotný obraz, který se spojuje v stoupající
a souvislou perspektivu. Tak se smiřují a doplňují v umění realismus a
idealismus, které se tak často kladou proti sobě jako nesmiřitelní protivníci: i ty nejprostší skutečnosti mohou, díky umění, vyvolat veliké emoce
a mystické vzruchy a nejvznešenější výmysly mohou vyvolat hluboká tajemství, prožívaná v duši. Takto se vysvětlují podivné formy, dramatické
a překvapující výtvory primitivního umění, stejně jako nacházejí pochopení
u lidí civilisovaných ony božské hry a kultické výkony, o nichž vědí, že jsou
ilusorní, které však nasycují jejich myšlení, toužící po nekonečnu. Takto by
se rozřešily všechny protiklady, kterými si zatarasila cestu estetická úvaha.
Všechno vysvětlit neznamená ovšem všechno ospravedlnit. Jsou-li modloslužebníci a obrazoborci, jak jsme poznamenali, je to proto, že všichni hledají pravého Boha. Umění vyvolává pokušení, že uspokojí tuto touhu,
protože se domnívá, že v jednom okamžiku, v jedné omezené věci, stvořené
člověkem, svírá opravdové absolutno; avšak místo aby nás ponechávalo
Řád X .

II.
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v tomto klamu, má nám pomáhat, abychom se od něho osvobodili samotným vzmachem jeho inspirace stále nové, která se nezastavuje u žádného
ze svých výtvorů. Pomáhá-li nám překonat banální pravdu, musí překonávat také samo sebe ve službě živoucího ideálu, který se v něm nikdy
plně neztělesňuje.
Již v oblasti poznání vědeckého a racionálního jsme zaznamenali sílu
a slabost pojmů, které slouží k překonání zkušenostních dat a k povznesení myšlenky do řádu inteligibilního, k skutečnosti ideální, aniž ovšem
tato činnost, která budí dojem úplnosti, byla zcela dokonalá. Podobně aby
odčinilo domýšlivost suchých ideologických konstrukcí, pokoušejí se umění
a krása intuitivně odhalit tajemství, které žádná diskursivní věda nerozřeší. Je to však jako jakási houpačka, která stále zmítá myšlenkou, aniž ji
definitivně ustálí na přesném poznání technickém nebo na estetické intuici.
Přes svůj úspěch podává umění toliko zdání konkrétní jednoty a obecnosti. Není to žádné řešení, tím méně řešení otázky vyvolané myšlenkou,
avšak umění toto řešení předjímá, vyvolává, posiluje jakoby závdavkem
a dědictvím dopředu. Označuje požadavky, které pak upokojí pravá odpověď. Je tedy nástrojem kultury, poznání, povzbuzení, předjímání. S těchto
různých hledisk je umělecké dílo nenahraditelné a dá se nekonečně rozmnožovat. Není tedy bez hlubokého důvodu, že naše veřejná výchova
stále více věnuje pozornosti dějinám umění, studiu stylů, prohlídce děl.
Mnoho památek bylo zničeno v nedávné minulosti, dnes by se tak možná
nestalo. A přece jsme ještě daleko od toho, abychom chápali pravé poučení
z velikých děl, která obdivujeme, aniž jsme pronikli jejich ducha. Bremond
a B a r r s přeložili a poznámkami opatřili podivnou knihu paní Olifant
Zakleté mésto, město, jehož moderní obyvatelé, duševně odcizení svým
předkům, kteří vystavěli toto město krásy a víry, jsou vyhnáni neviditelnýma rukama ze zdí, jež nejsou hodni obývat přes učený zájem a hrdost,
které ještě mají pro svou katedrálu a své hradby. K pochopení hlasů, které
promlouvají o zbožnosti předků, nestačí tedy archeologické zaujetí nebo
snobismus. Při studiu umění nezapomínejme - jak se to tak často stává při
literárních dílech - na dobrodiní opravdového styku s velkými duchy, kteří
podle Bossueta vložili do svých děl své vzrušení před »hroznou nesrozumitelností lidského života«. Velmi často se zapomnělo na výchovnou sílu
obdivu a nechápala se pravá cena oné hluboké sympatie, pramene dokonalejší inteligence, kterou nám nenahradí žádné historické vzdělání, žádná
učená filologie, žádný literární důmysl.
Hledajíc vždy samu sebe chtěla se myšlenka stát svědkem neviditelného, jež nosí v sobě, jako by se tak mohla sama lépe poznat - nedosahujíc
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však toho, nemůže to postihnut mimo a nad sebou. Nad skutečnostmi
nebo i ve skutečnostech, které poznává a užívá, dokazuje tedy stále řád,
o němž si je jista, neboť viditelné se jí nezdá poznatelné a existující bez
onoho neviditelného, o němž má větší jistotu než o sobě - argumentum
non apparentium. Vždy tedy byli dobyvatelé, poutníci, mučedníci a vidoucí tohoto druhého světa, bez něhož duch nemůže žít. Co však je tento mystický řád a kdo se k němu dostane, aniž se nestal visionářem nebo
posedlým ? Umělci a básníci se často zdáli těmi privilegovanými svědky,
kteří zaslechli zvony z města Ys a jejichž báje nelžou, neboť víme, že se
dotýkají toho, co je nedotknutelné. Tím se však realistická touha myšlenky nikdy nespokojí a neuklidní se nikdy bez potravy, kterou chce mít
soudržnější a sytější.
Proto nelze překonat a vyloučit filosofickou spekulaci, o níž se často
prohlašovalo, že je chatrná, neboť prý začala v čase a je z věcí náhodných
a přežitých, i když usiluje o podstatu a věčnost. Nicméně je marné mluvit
o začátku u něčeho, co vzniklo s člověkem, a jestliže se zdá, že technická
forma, kterou naše západní filosofie přijala od Řeků, omezuje tuto nauku
časem a místem, znamená to, že nebyly, nejsou a nebudou možné jiné způsoby uvažování, reálné, stále nevyhnutelnější pro dobro myšlenky? Ano,
avšak za jakých podmínek, jakých předpokladů a k jakému cíli? Otázka,
jejíž rozhodující důležitost se ukazuje důležitější v době, kdy je všechno
otázkou a kdy spleť myšlenek a kultur vyžaduje důkladnějšího rozšíření
filosofického myšlení a jeho method.
Preložil Rudolf Voříšek

VARIA
D i v a d e l n í pokusnictví čili k otázce - studio,
nebo herecká

škola

Smysl avantgardy, aneb objevy bez konce.
Dítě pařížského předměstí, herec a režisér z libosti, uvádějící do pohybu ustrnulou
fantasii diváků pařížského předměstí a lvíčků vnějších bulvárů u »brány clinancourské«,
plynárenský úředníček André Antoine, praotec avantgardy, byl ochotník.
Tyto pracovní podmínky měly býti podle Tilleho příznivým předpokladem jeho uměleckého vývoje. »Nebyl zatížen tradičním Školením konservatoře« (ačkoli je pochybné,
zdali by školometství této instituce mohlo zastavit vývoj opravdového ducha). »Nebyl ovlivněn příkladem starých herců«. Tedy Školil se sám a protitradičně. Přesto nelze Tilleho
upozornění přeceňovat. Antoine nezačal dělat nové divadlo jako zkušený herec a režisér
vychovaný současným divadlem, ale mezi jeho prvním vystoupením a rokem 1887, kdy
uvádí prakticky naturalistické divadlo na scénu, leží pět let samostatného Školení v před-

147

městských sálech. V té době si osvojuje technické základy přes všechny stávající protivy
společné novému i starému směru, základy, které svým vyučencům dávala školometská
konservatoř a které mistrně zneužívají ve svůj prospěch staří herci.
Po devíti letech se stává Antoineovo divadlo samostatným, až se jeho vedoucí staví
v čelo státní scény Odéon. Do té doby spadá stagnace. Vynálezy a zkušenosti objevené během provozování naturalistického repertoáru jsou již zcela konvenčně aplikovány na nenaturalistickou dramaturgii, na klasiky. Směr vynucený literární orientací, živený snahou
organisující se měšťanské společnosti bojovat s přírodními silami, srostlý se svými literárními předlohami, stabilisovaný a uznaný, opouští živnou půdu, z které vyrostl a pomalu
odumírá. Antoine byl avantgardní potud, pokud dával tehdy jistě průbojnému naturalistickému obsahu průbojnou naturalistickou formu. Proto ztroskotal oblékaje klasiky všech odstínů do naturalistického kabátu. Pojmová antinomie formy a obsahu, která splynula na
naturalistické, v té době jistě novatérské základně, se v jiné kombinaci a na jiné základně
bortí jako domeček z karet.
V té době se ujala ve Francii výstižná devisa: »Tomu, kdo není ve dvaceti letech revolucionářem, chybí cit, kdo však ve čtyřiceti není konservativním, tomu se nedostává inteligence.«,
Po přečtení těchto řádek budete právem zvědavi na definici avantgardy. Na uměleckém
vývoji muže, který je s oblibou nazýván praotcem avantgardy, jsme viděli, že i pro něho
platila soudobá devisa o dvacetiletých horkých hlavách. Můžeme mu bez ostychu nadále
říkat praotec hnutí, i když skončil jako čtyřicetiletý konservativec? S klidným svědomím,
poněvadž si nikdo u nás nedovolil žít mimo schema dané naším »praotcem«. Ale avantgarda ve vlastním významu slova je přední hlídkou, rozvědkou umění, ohledávající nebezpečný a neschůdný terén, po kterém by pak opatrní následovníci bez pohromy přešli.
Smyslem avantgardy je objev. Ten je hnací silou veškerého snažení. Jím žije a bez něho přestává být sama sebou. Bohužel se nedá o nikom říci, že by byl avantgardním režisérem, ale můžeme se pouze zmiňovat o avantgardním úseku režisérovy tvorby, který zpravidla jako u praotce, předchází bezprostředně angažování na oficielní scéně.
Smyslem avantgardy, mnohými dosud nenalezený, jsou objevy bez konce.
Dva typy avantgardních divadelníků čili divadlo vnější a vnitrní potřeby.
Protiantoineovský bouřlivák Paul Fort se přiznává: »Divadelní avantgarda? Když
jsem já dělal avantgardní divadlo, byl jsem ještě student. Bylo mi Šestnáct let. A Maeterlinckovi bylo dvacet dvě. A ostatní byli osmnácti a dvacetiletí.«
Přes tento další důkaz, jako by snad pokusnictví bylo vyhrazeno dvacetiletým horkým
hlavám, troufáme si rozdělit avantgardní divadelníky na dva naprosto protichůdné typy,
a to:
a ) na divadelníky běžného typu, dvacetileté umělecké bouřliváky, měnící se ve Čtyřicetileté usedlíky,
b) na vlastní avantgardisty, jimž nové a nové divadlo je vnitřní potřebou, nezbytností a nutností. Pokusníky ve vlastním smyslu slova.
a) První, s přemírou citu, kterým nahrazují slabou zkušenostní základnu, nejsou zatíženi »machou« a »běžnou technikou«, jinak nutnou každému herci. Jejich jedinou předností je biologické mládí a vůle skoncovat lehce se vším, co je staré. Jsou bláhově rozhodnuti probojovávat se i bez znalostí herecké techniky, poněvadž jsou přesvědčeni, že každý,
kdo ji ovládá, se nutně stává uměleckým zpátečníkem a konvencionalistou. Za nejtrudnějších okolností se propracovávají ke skutečnostem běžným jejich konvenčním kolegům.
Rvou se s opravdovým zaujetím a obdivuhodnou vytrvalostí s problémy, které nenáviděná
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konvence už po svém vyřešila. Ti dvacetiletí bouřliváci nám připadají jako vtipní reformátoři hry na čtvrttónový klavír, kteří ovšem negují absolvování technických předpokladů
pro hru na »konvenční« klavír půltónový. Mají v sobě tolik vervy, že si troufají na to,
Čeho by se na příklad neodvážil žádný poctivý lékař: pokoušejí se léčit uprostřed svých
pokusů. V tomto boji o nový výraz převládá objevitelská chuť dvacetiletých nad jejích hereckými možnostmi. Bouří proti konvenci v domnění, že konvence má svůj hlavní kořen
v technické zdatnosti. Často se tváří velice zasvěceně při oblékání starých obsahů do nového formového kabátu. Zřídka dojdou k poznání, že problém současného divadla se rozpadá
na dvě stejnocenné složky, a to na problém organisační a umělecký, a že je stejně nemožné
dělat nové divadlo tím, že reakční obsahy »zmlazujeme« pokrokovými formami, právě tak
jako pokoušet se o nové divadlo na staré organisační základně.
Tak se stává zpravidla pokusná scéna přestupní stanicí, které se používá tak dlouho,
dokud jednotliví členové nedostanou výhodnější místa.
Můžeme klidně aplikovat původní devisu: »Dělat avantgardu ve dvaceti se stává nutností, ve Čtyřiceti vzácností.«
b) Zatím co prvý typ dělal avantgardu z vnější, dočasně motivované nutnosti, je typ
druhý obrazem pohnutek z vnitřku. Příslušníci této skupiny nejsou dvacetileté horké hlavy,
ani čtyřicetiletí usedlíci. Jsou biologicky někdy i třikrát starší a docházejí k zdůvodnění
svého pokusnictví, když byli prošli Školou konvence. Ta jim dala potřebné technické základy, i když ne tak jakostní jako kolikostní. Poznali nedostatky organisační i umělecké
základny a znají konvenci z autopsie. U nás zatím ale ješte nikdo neprolomil předsudek,
že divadelní pokusnictví je vyhrazeno biologickému mládí. Avantgardní věk prvého typu
je velice krátký, zatím co u druhého trvá lidský věk.
Dva typy a otázka studio, nebo herecká škola?
Vyskytly se zatím dva návrhy; v jednom bylo reklamováno pro mladé divadelníky studio, v druhém po vzoru klubové výchovy footballového dorostu doporučováno divadlům
zřízení hereckých škol pro výchovu hereckého dorostu.
Nerozmýšleli bychom se dlouho nad tím, zda se máme přiklonit ke studiu nebo k herecké škole. Nebyli bychom věnovali dvě kapitoly nepoměrně obsáhlejší než tato závěrečná
a rozhodující, úvahám o smyslu pokusnictví a jeho typech, kdybychom u nás našli někoho
z tábora pokusníků z vnitřní potřeby, u nichž pokusnictví není pouhou dorosteneckou nemocí.
Herecká škola je zaměřena pro vnitřní potřeby divadla, na jehož půdě vegetuje. Zatím s tímto útvarem nemáme obsáhlejších zkušeností. Herecká Škola se nemůže stát hereckým učilištěm, jehož absolventi by uspokojovali širší poptávku po hereckých a režisérských
silách. Účastníkům se sice dostává ideálního školení. Vedle předpokládané hodnoty theoretických výkladů mají nejširší možnost ověřovací. Jsou jim přednášeny a demonstrovány
poznatky bez jakéhokoli zpoždění (jehož obětmi se stávají často učedníci Školských typů
hereckých učilišť). Vědění se jim dostává v neztenčené míře a síle a nezploštělé kantorskými interprety. Jsou přímo účastni skladu protiv, kterými jsou theorie a praxe, řekl bych
chemickým výrazem »ve stavu zrodu«, tedy v okamžicích, kdy theorie jde před praxí a naopak. Dává-li silná režisérská osobnost ráz svému divadlu, tím více se projevuje její vliv
v herecké škole. Připravuje si materiál pro svou vlastní potřebu, a to právě omezuje možnost přestupu jeho žáků do jiných divadel, pokud jsou vedena stejně silnými osobnostmi.
Herecké školy při jednotlivých divadlech nahradí v budoucnu dnešní Školský typ herecké výchovy, už dnes zbavený z největší části nebezpečí Školometné praxe.
Studio, pokud jsme je mohli poznat, vyvažovalo běžný komerční repertoár divadla,
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na němž bylo závislé. Pracuje v klidu, vzdáleném všeho premiérového shonu, zkouší své
síly na speciální dramaturgii. Proti herecké škole, která dává technické základy hereckému
umění, je studio určeno hercům, kteří se už své herecké násobilce naučili. Studio je určeno
vlastnímu objevování nových divadelních tvarů.
Nynější způsob najímání pracovních sil pro divadla si diktuje systém populárních
jmen. Tak vidíme na příklad vedle dohasínajícího hereckého expresionismu a rodícího se
civilismu, typické představitele tak zvaného soudobého pathosu. Nad tím vším kraluje začínající režisér. Vládnouti dvěma protichůdně orientovaným hereckým generacím a ladit
jejich výkony do jedné tóniny je pak opravdovým mistrovstvím.
Větší poptávka, podmíněná vzdutím hladiny dnešní umělecké konjunktury, zbytečné
stěhování herců jen zvětšuje.
Studio v podobě jakéhosi divadla mladých, jak si ho někdo představuje, by sice legalisovalo organisačně nejasný stav několika pokusných scén, ale při hospodářské záruce by
v sobě soustřeďovalo síly pro export, stalo by se legální přestupní stanicí, odkud by ostatní
scény odssávaly nejlepší individuality. Avšak svěřit studio rukám dočasného avantgardisty
je zbytečné.
Spojení herecké Školy dávající základy a studia, poskytujícího možnost volné, shonem
po obživných prostředcích nezatížené práce na půdě divadla vedeného opravdovou uměleckou osobností, je řešením otázky stejně jednoznačným jako vzdáleným. Vzdáleným potud, pokud se divadlo nevzpamatuje ze symptomů krise, léčitelné novou dramaturgií, novou organisací umělecké práce, léky, které mu může (poskytnout nová společnost. E. Vojnar

Nářečí jako stavební prvek v románě
V slohové poznámce na konci knihy Kamenný rád zamyslil se Vojtěch Martínek, jak
neodlučitelné od zvolené látky i od způsobu jejího podání stalo se mu použití lašského dialektu, ačkoliv prý to »neusnadňuje cestu k čtenáři«. Vracíme se k této poznámce, abychom
zjistili, do jaké míry může být nářečí v románu nejen koloritem a krajinným určením, ale
s hlediska estetického objektivismu prvkem tvárným, vykonávajícím vliv na celkovou strukturu díla.
Myslím, že v zásadě není třeba problémem se zabývat až v rámci jeho konečného
rozsahu. Závažné výsledky moderního linguistického bádání jsou dnes tak dalece jednoznačné, aby nás přesvědčily, že jazykový systém není jen výsledkem náhodného shluku
příčin nebo naopak statickým jevem, jehož tvářnost lze již předem normativně anticipovat.
Jazykový systém vzniká ze svého vlastního životního upotřebení, protože jediným jeho
nositelem je člověk. Každá jeho promluva nese s sebou nejen jisté označení objektu, ale
je s hlediska subjektu i výrazem, přání, potřeby, cítění. Vzniká zde vztah mezi označovaným a mezi tím, kdo označuje. Vyznačuje se tím poměr ke skutečnosti, k tomu, co je,
poměr, který je řečí jako funkcí vyjádřen. J e to postoj k obecnému prostoru, v němž se
všechny životní reality nacházejí; promluvou je obsažen tedy i akt nebo záměr

našeho

jednání. Zdůrazňuji, že jde o poměr promluvy ke skutečnosti, nikoliv jen k životu, k našim subjektivním přáním, potřebám, ve kterých může být skutečnost sama zanedbávána
nebo přehlížena; v těchto poměrech často vzniká jen jazykový slang, hantýrka. Jazykový
systém je však vyjádřen svou zákonitostí mezi subjektem a objektem, neslouží, je funkcí,
používán v bolestech i v radosti, v lásce i v nenávisti.
Protože skutečnost nabývá své viditelnosti ve formě, ve svém přítomnostním dějstvování se, v tom, v čem žijeme, je schopna i za jistých odlišných podmínek vytvořit i odliš-
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nou funkci vyjadřovací, která se projeví i v jazykovém systému. Nespadá v náš rámec
sledovat, kolik příčin se spojilo, aby vznikl odlišný jazykový systém uprostřed roviny na
Hané nebo mezi řekami Odrou a Ostravicí. Přes to však nechceme opomenout jedno
zjištění, kterého používáme v myšlení téměř automaticky. Mluvíme-li o nářečním jazykovém systému, myslíme tím i na jistou odlišnost jeho použivatelů.

Tato charakteristika

není ovšem nijak původu mravního, dělidlem mezi dobrem a zlem (to jsou spíše jen
odvozené romantické nánosy), ale poznamenává odlišnou skladbu jejich života, způsobenou zvláštním kladením významů do slov a odtud tedy i do činů a do celkové skladby
jednání.
Tak na př. - abychom se přiblížili konkrétním problémům, jež se vztahují na uváděné knihy - slovo »grunt«, které sice není používáno jen v nářečích, ale u něhož je významná frekvence v jednotlivých krajích, je sice objektivně označující homonymum pro
představu selského statku, usedlosti, udržuje si však svůj německý slovní podklad, stínujíc
a povyšujíc význam selského statku na základ, podstatu, na které člověk a jeho rod bezpečně stojí. Vidíme zde, jak slovo při objektivně stejné základně s jiným přejímá jinou
funkci, dává průchod jistému způsobu myšlení, subjektivnímu zaměření. Naproti tomu
slovo »statek« je funkční spíše ve významu majetkovém, a proto také mohlo přejít i do
národního hospodářství, majíc tam význam každé majetkové hodnoty. Grunt »však drží
rodinu pohromadě« (Martínek, str. 2 0 5 ) .
Převedeme-li nyní naše poznámky do stavby literárního díla, jehož tvárným prostředkem je právě slovo, zjistíme, že použití nářeční mluvy nemusí znamenat jen povrchní románovou aktualisaci, ale i vnitřní koordinaci dějovou, thematickou a vlastně i ethickou.
Nositelé děje jsou společným nářečím právě tak vázáni, jako funkční jazyková rozlišnost
je již dávno znakem i povahové rozlišnosti.
Nechtějme hledat u Vojtěcha Martínka klady tam, kde nejsou, jak do jisté míry na
více místech činí k práci připojená studie Jaroslava Š. Kvapila »Epik Ostravska«. Specifický a rozhodující přínos v Kamenném řádu nevidím v pouhém použití nových thematických prvků (ženské postavy), ale naopak chci zdůraznit u autora potlačení
tománové koncepce,

samoúčelné

která dříve často hromadila dramatické zápletky pro dramatisaci sa-

mu, zvláštnost osudu vyzdvihovala jen pro jeho zvláštnost a vnější bohatost. Myslím
ostatně, že kniha není bezdůvodně podepsána jako »kus lidské historie«. Na snadě jsoucí
čerpání z rodových kronik ustálilo dějový rámec, přineslo jistý obrat v Martínkově tvorbě
v tom smyslu, že od pouhé náhodnosti životního obsahu přechází autor ke slohu života,
k jeho

zákonitosti.

V boji o zachování poštulkovského gruntu po smrti hospodářově přestupuje Vojtěch Martínek od svých dřívějších, velmi často jen »románových« postav, zdůrazněných
psychologickou a analytickou methodou, k lidem, již předem osudem poznamenaným,
kteří jednají v tíze i v nutnosti tohoto určení. Od románové skladby, ve které se člověk
bezmocně zmítá v náhodnostech osudu (více nebo méně obratně řízeného autorem), přechází Kamenný řád k samotnému motivu lidské determinisace, kde lidé nejsou schématicky
jen dobří nebo zlí.
Za těchto podmínek, které jsme vystihli z celkové koncepce práce, musí se přirozeně
hlavní proud spisovatelského úsilí obrátit k dialogu, k přímé promluvě zúčastněných
osob, neboť ony prostřednictvím slova také jednají. Význam dialektu tkví pak v tom, že
mezi individuálně odlišnými jednotlivci vytváří společný

prostor, kterým je celá dějová

thematika a její rozvrstvení podmíněno.
Ale i jednotlivá problematika dějových zápletek a jejich vnitřní odůvodnění vychází
často u Vojtěcha Martínka z jazyka: a to je skutečné novum v jeho dosavadní tvorbě.
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Sám autor se na konci knihy zmínil o tom, jak přistěhovalce Jotidoma, čeledína a pozdějšího šoféra, vystihl jen nářečními rysy. Má to však hlubší podklad. Jeho jazyková odlišnost, v rámci dialektu provedená, stala se i fabulačním svorníkem. Přezdívka Jotidom,
odvozená ze spisovného »já ti dám«, přivodila i první citové sblížení mezi ním a mladší
Poštulkovou dcerou Maryšou. A povahová odlišnost této od ostatních, prokázaná dále
i jejím útěkem z gruntu za Jotidomem, již vpředu je stále naznačována tím způsobem,
že Maryša dovede psát pěkné a slohově uspořádané dopisy. Také zde už se určuje jistá
»samozřejmost« děje, připravují se pro něj důkazy. Mluví-li Ranoch, nemilovaný manžel
nejstarší dcery Karoliny, dialektem, pak autor, aby hned vystihl jisté nepříznivé rysy jeho
povahy, dal mu do řeči drčivé »r«, samo o sobě již nepříjemné všem.
Toto jazykové sepětí není jistě nějaké obecné novum; potřebuje však svého vyzdvižení u Vojtěcha Martínka, na jehož dřívější knihy jsme již poukázali. Zdůrazňujeme
to u autora, který byl u nás řáděn jednou mezi mladší psychologisující ruralisty, po druhé
mezi spisovatele tendenční, a nechybělo jistě dalších měřítek, kterými však nejvíce byly
charakterisovány nedostatky jeho prózy. I když si nedovedu představit dílo bez tendence,
bez onoho sémantického gesta a niterné prazkušenosti, byla tato tvrzení do jisté míry
správná, neboť každá sebelepší myšlenka zůstává fikcí, dokud nenabude svého tvaru, dokud není prokázána jako celek. K synthese mezi náhodností materiálu a nutnosti pohledu zamířil v Kamenném řádu i Vojtěch Martínek. Není to dosud vítězství úplné, je
to však vědění o cestě. Proto jsme na jeho knihu pohlédli se stanoviska objektivní estetiky, soudili jsme ji jejím vlastním tvarem a nebylo potřebí mluvit jen o úmyslu a snaze.
Ne nepodobna těmto závěrům je i nová kniha A. C. Nora, Tvář plná světla. Není
násilnou geometrisací, převedeme-li na ni vedle jednotícího pohledu o smyslu nářečí i některé individuální prvky knihy Martínkovy. Společná oběma je snaha po potlačení samoúčelné dějové koncepce, obrácená k prospěchu dosažení vnitřní životní zákonitosti. Je to
pochopitelné, neboť nezáleží na množství thematických (materiálových) prvků, když jedna
jediná může se stát výrazem (v estetické souvislosti znakem)

skutečnosti,

součástí obec-

ného prostoru, který všechny individuální v sobě zahrnuje. Prostý příběh o lásce dvou
bratří k jedné dívce, o lásce tak Čisté, že by nepřátelský pohyb jednoho milence vůči druhému ji samu zničil, stal se celkovým thematem a my v něm vidíme nejen literární, ale
i osobní vítězství autorovo. A když pak v druhé části románu ten, kterému byla souzena (nelze použít jiného, osobního a přisvojovacího opisu), umírá na tuberkulosu a na
jeho místo nastupuje jeho bratr, cítíme ze stránek knihy vyjádření oné nemožnosti, aby
člověk poprel sebe sama; může se jen zapřít - a to je smysl celé tragiky - ale nemožno
nebýt, umlčet to, co žije v nás a v čem my žijeme. Námětový trojúhelník Norova románu
není vytyčen násilnou moralistní typisací osob, což bývá obyčejně pramenem laciných dějových zápletek. Nežijí v jednostranném světě dobra ani zla; žijí svůj život ve skutečnosti,
která jejich činy sama určuje. Obludovitost slepého osudu mění se v nutnou zákonitost,
která se životem uskutečňuje.
Přes všechny tyto rysy, jež pociťujeme z knihy A. C. Nora jako její klady a které
v terminologii J. Š. Kvapila se v jeho studii »Od životní syrovosti k prozářenému tvaru«
nepřesně jmenují hlubším pohledem a nesprávně jen psychologickými hlubinami, nemohl
ve stavbě románu autor zapřít desítku let literátského podělkování, které se v drobnostech
do jeho knihy vloudilo. V nesouladu s knihou jsou často banální až sensační názvy kapitol a mnohomluvnost ozývá se často tam, kde by autor měl se svou režisérskou úlohou
právě nejvíce mlčet. Tak na př. v páté kapitole druhého oddílu, která probíhá sugestivně
ve stručné vyměně dialogů a zevních ilustrací děje

(v němž se rozhoduje na otcovo za-

kročení, kdo vlastně si vezme Martu za ženu), a která má právě svým celkovým tvarem
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vyvolat ono napětí, jež se vymyká běžnému popisu a výkladu, ozve se A. C. Nor uprostřed násilnou připomínkou v závorce: »Ale věřte, luďkové, nemůže za to, neučinila to
schválně, ani ze zlomyslnosti.« Tím gradace kapitoly je porušena, je již vyložena napřed.
Systematické a záměrné je používání mnoha slov tam, kde by stačilo jedno, jak se to
děje v citových složkách, které A. C. Nor líčí: »Oktáv se vzpřímil na svém nemocném
lůžku, rozvzlykal se, neudržel svůj pláč, docela jej to přemohlo, napětí bylo příliš mohutné a nyní povolilo.« Na stejný účet připadá i občasné vyšinutí z celkového prostředí,
jako na př. v líčení bouřlivé venkovské svatby: »Nevyjel to parní válec na silnici, nedrtí
to strašlivý tank, každý odpor lámající,... nevrazil to zdivočelý slon do džungle pralesa...
nerve se to velryba na jedovaté harpuně ani hroch se to nehází... - to tancuje stryk Jakub
,,zolo".« Nepoměrnost dimensí se nejlépe ovšem ozřejmí v širším kontextu, zvláště když
za tímto »přirovnáním« hned následuje: »Děvuška, družka, poletuje v jeho rukou jako
bělásek nad Širokým polem.«
Nebylo by, myslím, správné, při všem tom oslavném tónu, kterým byl přivítán A. C.
Nor svými romány Můj nepřítel osud, Každý den je neděle a hlavně Tvář plná světla
znovu na přední místo v české próze, zapomínat na tyto podrobnosti, kterých ku podivu
nebylo v prvotinách Bürkental a Raimund chalupník. Tento povrchní tón naučil se A. C.
Nor hrát na falešných strunách své křivolaké spisovatelské dráhy.
Spojitost Kalného proudu

s předcházejícími knihami není obsažena v hodnotě knihy

samé, což třeba napřed říci u Fran Směji, autora před rokem vydané práce Napsáno na horách. Přiřadili jsme ji do sledu naší statě vlastně proto, že z jejích jasných nedostatku
bychom mohli čerpati utvrzení některých obecných závěrů, předem činěných. Společným
prvkem je zde sice opět lašské nářečí, kterým však se u Fran Směji mluví jen proto, aby
čtenář věděl, kde se nachází. Dialekt má zde význam jen vnější: lidé jím sice hovoří,
nadávají, pronášejí svá vyznání lásky, ale to vše jaksi automaticky, bez vnitřní souvislostí;
oni svou promluvou nemyslí, nechápou, jenom tak mluví. Snad proto je také celý kořen
děje založen na mlčení mezi otcem a synem. O tomto »mlčení«, zda selský grunt dostane
od otce syn Hanys, který na něm od mládí dře, nebo zda se bude musit dělit se svým
bratrem, který přichází do vsi jako nezaměstnaný dělník z Ostravy, mluví sice jak Hanys,
tak otec (který při tom na mnoha stránkách sám sebe ujišťuje, že grunt dostane jen Hanys), mluví se o tom v hospodě, na statku, u starosty, ale ti dva - otec a Hanys - si to
vzájemně nepoví, co a jak. J e to fabulace jistě podivná a protože i nepravděpodobná,
máme pro ni jediné slovo: chaos. Nebylo však ústřední autorovou myšlenkou tento chaos
znázornit? Učinit tak v rámci vesnice, rozdělené mezi necitné sedláky a nezaměstnané
dělníky, jejichž chudé chaloupky »skřehotají útokem«?
V tomto širokém rámci, ačkoliv je sám o sobě zeschematisován, by se snad mohl
uplatniti zručný vypravěč. Ne však tak dobře Fran Směja, jehož slovník má jisté literární ambice, které však postupují zcela souběžně s otřelým literárním klišé. Věříme a
chápeme, že se i Hanys konečně musí podivit, »odkud se to v něm všechno bere, odkud
najednou tolik rozumu a přecitlivělosti? To přece není řeč pro sedláka...«
Za těchto poměrů není divu, že nářečí pozbylo zde svůj konstruktivní význam a román Kalný proud stal se ryzím produktem úzkého regionalismu, který může snad zajímat ty, kteří by rádi věděli, odkud bral autor své prameny, jak dalece je dějová konstrukce jeho románu vymýšlena a jak mnoho je v ní jednotlivých faktů. To už ale není
naše práce.

Jaroslav Morák
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Nová

próza

Podivný rozkol objeví se pátravému zraku, který se nespokojí s pravdou-zdáním
v dnešní prose, jak ji můžeme posuzovat z několika nových prací: v době nejhlasitějšího
volání po člověku, po stránce především lidské v umění, se právě toto umění zastavuje
u věcí vnějších, ustrne na povrchu: věc člověka se stává věcí formy; nejde však o formalismus experimentující nebo přehodnocující, o zápas a opojení, které tryská z nadměrného
bohatství látky-života, z nadměrného bohatství možností tvarů, o formalismus, který chce
dát novou a nově platnou tvář (ve smyslu nových idejí) věcem starým a věčným. Jde o formalismus historisující a eklektický, v němž zůstává právě už jen forma pochybnou zárukou
zamýšleného uměleckého činu.
Nový proud epičnosti, který se projevuje jak v dílech umělecky zřejmě nemířících nad
průměr t. zv. lidové četby (v tomto případě, bohužel, ve smyslu peiorativním), tak i v knihách autorů ambicí vysloveně literárních, mluví zdánlivě proti tomu. Nesmíme se vsak dát
klamat; v prvém případě - i když u některých musíme uznat silný fundus epický - jsou
autoři jen hříčkou své honby za sensací, vrší spousty materiálu na sebe, dobré se špatným,
pravděpodobné s nesmyslným - a dávají se svést první možností, která se jim nabízí. Je to
prosa často jen o nepatrný stupínek výš než prosa dobře známých románů pro trafiky.
V druhém případě je zase ona touha po epičnosti opravdu jen touhou, více či méně
vyspekulovanou snahou, které chybí vnitřní opravdovost a posvěcení: autoři jí obětují vše,
logičnost (t. j. vnitřní logičnost románu, kterou musí mít i román nejvýš pokusný, logiku
postav, děje, uzavřenost a stavbu, aby dosáhli tak pochybeného výsledku! Formálnost
prosy se pak nejlépe jeví v prosách menších, míním zde především novelu: typický příklad
tlaku ve směru forma a právě ve smyslu vnějším.
Novela jako útvar, který je po výtce neformální v tom smyslu, že označuje děj, t. j.
vyprávění, příhodu samu a ne způsob jejího vypravování, novela ve smyslu původním a
jedině pravém, ve smyslu filologickém slova novella, dožila se jistě ne blahého okamžiku,
kdy se stala záležitostí jen a jen formální, je jí zneužito k vyrábění nových dekameronů
ať již jakéhokoli druhu a obsahu; ve většině případů jde jen o přesunování téhož starého
nábytku, těchže figurin a těchže situací tolikrát již použitých, že vlastní jejich tvář se docela setřela pod doteky tolika a tolika rukou.
Jde tedy o to: hledat a najít cestu k novému románu - a k nové novele.
Seřadíme-li vedle sebe tři náhodné vybrané románové prvotiny z poslední doby, román Dušana Břeského, Jana Kouby a Jiřího Valji, musíme mezi nimi přiznat první místo
Jiřímu Valjovi. Dušan Břeský se dal svést snadnou a nepravou epičnosti; Jan Kouba ukazuje, kudy cesta k románu nevede: přes otřelý a vyježděný vypravěčský realismus bez
jiskřičky vlastního tvůrčího ohně. Jiří Valja se odvážil na své cestě za románem experimentu: po formální stránce se pokus zdařil; ptáš-li se však po člověku nebo po svědectví
o něm, nenajdeš, co bys čekal.
Dušan Břeský ( D . Břeský: Bez konce se táhnou lesy, Petr 1943) uvěřil v možnost
rozeného, pudového vypravěče a chtěl jej najít v sobě. Ať už věříš nebo ne, přece jen
budeš hledat i v tom největším románovém experimentu stavbu. Román je především
stavba. Břeského pokus ale stavba není, ba není ani náznakem stavby. Autor se snad spolehl
na románovost, měl na mysli román severský, který - jak už to vypadá - okouzlil především svou úspěšností a zdánlivou snadností mnoho mladých autorů; nedovedl však vynalézt dostatečně strhující, životný děj a nepomohlo mu ani prostředí se svou malebností,
pudovostí, prostředí, v němž ještě žije člověk primitivní, přírodní.
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V Břeského prose jde o prostou historii pomsty Lukáše Hilla na hajném Krygarovi,
který kdysi zastřelil Lukášova otce-pytláka. Shodou okolností zastřelí stráže téže noci, kdy
se Lukáš mstí, pašeráka - a také pytláka Janošce - a spravedlnost se spokojí s řešením, které
je nasnadě: že Krygara zastřelil Janošec. Pomsta Lukáše Hilla je vykonána a svět nic neví.
Tedy: nenová historie, vypravovaná nenovým způsobem, bez opravdového, tvůrčího vztahu
k věci, nechceme-li jej ovšem vidět v charakteristických silných slovech, mezi nimiž je
slovo chlap a chlapský nej častější... chlapský život, chlapské smrady... atd. Dáme-li víry
slovům o osobním slohu jako poměru k životu a světu, pak je pro Břeského život plný
výplně, siláctví a mluvení, jež zní sice jako řeč muže, ale neříká nic... Co říkají na př. tato
slova z kapitoly, jež by měla být vrcholem, z kapitoly msty: Krev volá po krvi.
Kráčíš dvakrát tak rychle. Neuvědomuješ

Naléhavé.

si námahu. Nemyslíš na to, ze máš nohy, ruce,

tělo a v rukou zbraň. To jsou samozřejmě nástroje touhy. Pomstychtivé touhy.

Dostaneš

dobrou barvu. Bledězelenou.

barevném

vkusu.

Někdo

zase červená nebo žloutne. To záleží na

(!)

Lukáš Hill vraždí, nechápeš však dobře proč! Pomsta - tak jak ji motivoval Břeský je nepřesvědčivá scéna, která snad měla pomoci uzavřít dějové schema. Nikde nevidět však
onu osudovou, železnou nutnost románovou, jakou vyžaduje typ podobné prosy. A nikde
také nevidět vykoupení činu, i když nemyslíme hned na paroli: zločin a trest; náhodná
smrt Janošcova, vykupující před světem Krygarovu smrt (jediné Břeského novum, bohužel
postrádající jakékoliv myšlenkové hloubky) má jen ušetřit autorovi práci s Lukášem Hillem po pomstě! Neboť opravdu nevíš, co by si s ním potom autor počal! Že nechal padnout
hajného Krygara, k tomu měl právo: chtěl - řekněme - ukázat na starý a dosud v člověku
žijící zákon odplaty. A dost! Zrovna tak by byl mohl nechat padnout Lukáše Hilla jako
oběť vlastní pomstychtivosti a nic by se na románu nezměnilo; říkal by jen: člověče, právo
na pomstu není ve tvých rukou. Obě řešení by mohla být a byla by pravdivá. V obou by se
ukázalo, jak hluboko do svých postav autor vidí a kolik z nich dovede vytěžit. Ze však
se řeší takový motiv jen náhodou, v tom nelze vidět sílu a hlubokost.
Celá duchovní náplň Břeského prosy Bez konce se táhnou lesy se jeví v závěrečných
slovech knížky: Zde byl zastřelen Jan Krygar, konaje svou povinnost. Čest jeho

památce.

Tak si zde tedy sedíš a jsi. Prozíváš si svůj život vteřinu za vteřinou. K čemu? Záleží ti
na tom, abys to věděl? Je to přece dost zábavné. Někdy.

Co bys taky chtěl dělat

jiného.

Jen si tu sed a bud a žij. Budeš-li dobrý chlap, napadne té možná jednou, že to všecko
není jen tak. Nuže, my jen opakujeme: Snad je to dost zábavné... Někdy!...

T o ale nestačí.

Jana Kouby Ves nad vodami (Novina 1943) je ukázka dnešního našeho vesnického
románu par excellence! Divadelní kritik (dříve Špatný herec - ostatně hrdinova figura má,
jak se zdá, určité rysy autobiografické) přijede si léčit nervy na dědinu do jižních Čech.
Samozřejmě vzniká tu onen věčný boj jedince a celku, t. j. p. kritika a vesničanů skládajících se z několika někdy dobře načrtnutých postav, avšak stereotypních a statických
i v akci - a rovněž samozřejmě p. kritik nakonec vyhrává a k tomu dostane ještě dceru
místního starosty. Získá si vesničany jak svou pomocí u ohně, tak svou nezištnou prací na
domácím divadle. Románu nechybí ani motiv »zakořenění do rodné půdy« - předkové p.
kritikovi kdysi v kraji vládli statkem a potom mlýnem, nechybí ani nezbytný motiv svůdné
vdovy, v našem případě v postavě pí Plavcové, u níž se - však jen jednou - náš hrdina zapomene, nechybí konečně ani motiv »běsovský« v postavě sedláka Douchy (takto rostence
p. kritika)., který u příležitosti pořádání divadla svede - a později zavraždí dceru baštýře
Vazače, a který utone za podivných okolností při záplavě v kraji, což tvoří tragický moment
v románě, vyvážený ovšem nakonec dokonalým happy endem.
Není možno pro nedostatek místa rozebírat a dokazovat podrobně soud, který hodlá-
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me vyslovit. Spoléháme na čtenáře, že si jej ověří sám... V Břeského knize byla jedna věc,
kterou možno ocenit: zaměření k dílu uměleckému, nemýlím-li se; šlo mu o román, i když
jej nevytvořil. Jan Kouba napsal sice román, t. j. vyšel mu; napsal román bez jakýchkoli
aspirací na titul dílo umělce,

ba není to ani t. zv. dobrý lidový román. Jan Kouba na-

psal román, protože je po něm poptávka. Napsal si jej. Pochopí však jistě sám, že i takový polotvar Břeského je více. A když si uvědomíme, kolik práce je i na takových románech a pomyslíme-li na to, že v autorech často bývá nadání - ptáme se, proč nezačnou
opravdově a s vědomím nezměřitelné závažnosti slova napsaného a čteného! Literatura
přece dávno už není záležitostí osobní ješitnosti toho kterého autora, ani zdrojem vedlejších
příjmů. Psát znamená vést, a je to povolání nad jiné
Theorii románu autora Rodiny komediantů

odpovědnější.

(Kompas 1943 ) a zároveň i nejvýstiž-

nější charakteristiku jeho ideového zaměření vyjadřují jeho vlastní slova v sedmé kapitole
knihy: ...posadilo

mne to k psacímu stolu: Musíš psát. Co to bylo? Nebyla to věčnost,

nýbrž láska k člověku, draze dočasnému.
skladbu, hluboce a přece

Chtěl bych o něm psát, jak hudebník

píše svou

nedůsledné.

Je to theorie románu velmi blízká moderním theoriím pokusného románu v románě
a gideovského románu-novele a pod. Klasická forma se analysuje a znovu skládá do nové,
uvolněnější formy; hledá se adekvátní výraz k zachycení, vyslovení, ale především poznání
dneška. Valjovo přiznání lásky k Člověku draze dočasnému není pocitem osamoceným,
není jediným takovým přiznáním v moderní literatuře. Valja se ovšem počítá do mladé
generace, a lze tedy jeho slova vykládat v jejích intencích; ne však beze zbytku. Právě ono
zdůrazňování člověka dočasného má v sobě moment hlubší, trpké zkušenosti a bolestného
pochopení a lásky k tomu, co pomine, a znamená víc než metafysická posa, dnes módní,
i když prázdná.
Posuzujeme-li však Rodinu komediantů pod tímto zorným úhlem, jehož výšku určil
Valja sám, přicházíme na základní rozpor: Valja splnil málem všechny předpoklady, aby
se pokus zdařil (a po jisté - formální stránce se dokonce zdařil); jediný chybí k účinku
a významu žhavě přítomnému: vášnivé zaujetí, ať třeba scestné někdy, ale scelující, dávající hlíně dech života; chybí znak silného tvůrčího charakteru. Valja hledá člověka, ale
zůstává ve světě lidiček, figurek, dobře kreslených ve vhodných situacích prosou vybroušenou, jasnou, možno říci krásnou. Zde jest základní námitka; ideová: ve světě, který líčí
Valja - a jak jej líčí - člověka nevydoluješ ani nejhlubšími vrty.
Ano, svět lidiček. Neboť co jiného je takový obchodník Viktor Pacholík - i když mu
autor dal jednou - kdysi - stanout na okraji propasti bytí či nebytí - a nahlédnout do ní.
A co jiného než človíček je i jeho bratr Kryštof, starý mládenec, jehož zloba, maskovaná
před světem přímostí a samorostlostí, najednou se provalí...? Co je Viktorův nadějný syn
Jan i se svými dobrodružstvími tak malichernými - a co je konečně i malá Bohdana? A ani
básník Šimon Prach, bratr Viktorův a Kryštofův, jehož problémy jsou jinotajně problémy
autora samého, ani ten se nedovede vymanit z malosti prostředí a sveta, v němž žije - a tak
zbývá jediný Lukáš, Viktorův mladý, nepodařený a větroplašský syn, který jde zachraňovat
člověka v sobě skrze lásku k člověku bližnímu.
Odchod Lukášův - to je jediný čin, snad osvobozující, i když tě o tom autor nepřesvědčil: spíše ses dal přesvědčit. Je v tom celém románě či kapitolách románu jakási nepřímá oslava poklidu, života ne příliš vzrušeného, něco, co sem lze stopovat už z jeho
Vypravěče,

a co tkví v základech Valjova životního názoru; říkám něco, to proto, že za-

tím nemám jiného slova: je-li námitka oprávněná, pak ji bude možno lépe vyslovit a doložit při kritice další Valjovy knihy; není-li oprávněná, pak se ukáže jako zbytečná, jako
pracovní hypotesa, kterou lze odhodit vždy a bez hany.
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Co bylo v úvodu řečeno o formalismu novely, platí skoro na všechny sbírky menších
pros, jež vyšly v posledních letech.
F. X . Salda již dávno upozornil na to, že novela (a dodejme pro přesnost: novela
renesanční) při své lehkosti a povrchnosti nestačí pojmout celého nového Člověka, člověka
dnešního. Lze z jeho slov vyvodit nevyslovený požadavek: vytvořit novelu ve smyslu moderním.
Vilém Peřina se pokusil vyrovnat s tímto požadavkem snad jen v jediné delší prose
svého souboru Nebeský

posel

(Novina 1943) - a to nikoli v povídce titulní, ale spíše

v mauriacovské Florii Tosce. Našel bys k ní sice obdoby, v literatuře francouzské na příklad, ale přesto cítíš z jeho příběhu - setkání dvou dávných milenců v jakémsi opuštěném
hotelu, v němž prožijí společnou noc, bolestnou milostnou noc, sladkou a těžkou ne už
skutečností, ale připomínkou minulých, ztracených chvil, které se v nich na okamžik a naposledy rozžíhají - cítíš z něho hlas člověka, hořký, ironisující, člověka, který je kořistí
svých vášní a snů, hoře z rozumu a z těla, bolestí spíše imaginárních, ale je to hlas Člověka, kterého můžeš plně chápat s bolestnou účastí a skoro osobně a s trpkým porozuměním. Podtrhuji prudkou lyričnost příběhu (až na problematické, i když snad pochopitelné
vyhrocení); právě tato lyričnost ukazuje na možnosti prosy. Mluvím zde ovšem o oné lyričnosti, jež je na příklad základem dramatu, tragedie, hodné svého jména, t. j. o lyričnosti ve smyslu širokém, která není specifickým znakem určitého úzkého druhu, ale která
je bytostným rysem celého životního názoru a celého díla.
V takovém smyslu lze přiřadit k Florii Tosce už jen málo pros z Peřinovy knihy; jednou z nich by mohla být povídka Šlechetné srdce - pořádný člověk. V ní vyvolal autor několika tahy ostřejší a přesnější obraz než třeba celými stranami takové úvodní prosy Nebeský posel. Ze starých zápisů přepsaný motiv vyhánění ďábla posedlé dívky je v ní zasut
pod spoustou slov a významů, někdy docela nesrozumitelných buď pro špatnou stylisaci,
bud pro nejasnou, zmatenou symbolisaci. Autor se sice pokoušel i o aktualisaci (odkazuji
na Peřinův text: slovník výpovědí ďáblových), i o dobové zabarvení barokisací stylu. Většinou mu vsak z toho vyšlo jen několik nesrozumitelných, na sebe nahlušených slov:
Ryčná hudba s hromovým rytmem hřměla zde a brutální zvuk apokrifických
lodií nesl se až k lesu v nepísňové ryčnosti pod nezměrnou

(?)

me-

oblohou. A to má znamenat:

venkovská hudba hraje ryčně sedláčkům do skoku! Nebo, na téže stránce: Staří mnichové
všichni se sem přišourali do kostela, nejstarší ze starých klepáním zchromlých chodidel na
dlažbě, jak se přibližovali pod chrámovým
V téže povídce: Nádherné

sloupovím...

břicho v hustém padání (?!)

naklánělo se v nějakém tajem-

ném hnusu směrem k žaludku, z kterého zaznívaly se silným akcentem hrubé selské výkřiky... Jako celek je Nebeský posel neforemný a nesrozumitelný kus prosy a věru nepochopíš,
jaký záměr autorův v něm vězí. Teprve po několikerém čtení a delším dumání připustíš,
že by jeho příběh na sedmdesáti stranách mohl říkat totéž, co čtyřřádkové motto knihy:
Nedej ženě moc nad dusí svou... u ženy byl dán počátek hříchu a skrze ni všichni

umíráme.

Odvrhni ji od těla svého.
Nemohu rozebírat podrobněji ostatní prosy, několik legend a menších příběhů, i když
by to mohlo být poučné: Peřinový legendy, ačkoliv jsou v nich některá skutku čistá místa
(tak jako již v Nebeském

poslu),

na příklad první část Staré svaté legendy nebo skoro ce-

lá, myšlenkově nejodvážnější a nejlepší Svatá Panna v Arkadii, zůstávají historické a historisující; není v nich oné opravdovosti, kterou cítíš třeba pod takovými prosami Karla
Schulze, s nimiž Peřinový prosy chtěly mít všelicos příbuzného. Z příběhů ještě připomenu
prosu Obraz s fabulí velmi obdobnou s fabulí první ze Tří legend o krucifixu.

Peřinovi se
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však nepodařilo transponovat starý motiv do současnosti - ztroskotává v tomto případě
hned na prvním úskalí: stylu, i když právě u něho je sloh nejsilnějším impulsem tvoření.
Stylové a jazykové stránce pros V. Peřiny nutno ostatně věnovat poněkud více slov:
a to nikoliv jen slov chvály. Jeho syntaktické i lexikální nelogismy, anachronismy a barbarismy mohly působit nově a zajímavě, na mnoha místech však přecházejí do nesrozumitelnosti a jazykové nesprávnosti. Citovali jsme již; zde jen několik dalších příkladů:
A bezděčné

se zatajeným

dechem...

řvala

jako mučednice

s červeností vyplazeného

jazyka jako ovce, ubohé dítě, dlouhými poli a krajinami, kde smutné stromy mely již veselé větve...

(Posel 2 3 ) . Ale mnichové ihned sundali ho rychle...

( V Krase 8 3 ) . V noci

v světle modravého kahanu byla v mém náruči, v celém těle rozzářena jako božská žirafa.
(Floria Tosca 123.) A kam jej hnala meditace odnímající
se zvolna vzpamatovala, utírajíc si oči a konec
terasa, ve své zakopnuté

(?)

(!)

(?)

hlavu, jak se díval... Potom

úst... Vše bylo mdlé... taková salon-

mravnosti strhávala do pokušení...

atd.

Z posledních příkladů je vidět, že autor žil delší čas v cizím prostředí; ani tento fakt
nemůže však být omluvou: i autoři, kteří píší nejkrásnější češtinou, dávají občas revidovat
své rukopisy odborníkům-filologům.
Shrneš-li si výsledek četby jmenovaných knih, uvědomíš si, že Čekáš od prosy víc. Že
bys raději viděl kus prosy jakkoli nedokonalý v první modelaci, vyslovený třebas horečnými slovy, vyvrhnutý na svět, poznamenaný šrámy, bolestně netvárný, ale přece - i když to
zní jako protimluv - z jednoho kusu: kus prosy se žhavým jádrem, pro něž bys odpustil
všechny nedokonalosti a poklesky. Kus prosy - obraz, symbolisaci dnešního člověka, zmítaného a nejvýš složitého kulturou a civilisací, dneškem a věčnem - obraz tak blízký a tak
drahý.
Poznámka. Je to spise náhoda, že jsme mluvili vedle sebe o třech knihách - románech
autorů zatínajících a knize novel autora staršího, literárně zkušenějšího a jistě vyzrálejšího.
Náhoda, které lze dát smysl: na materiálu nejrůznějším ukázat stav dnešní prosy.
A připomenu-li, že každé dílo si určuje své měřítko samo, je jasné, že kritika tvrdší,
hlouběji se zadírající, pravdivější, přiznává dílu už sama sebou větší důležitost a větší význam. Je proto - abych mluvil přímo - kritika románů takového Břeského a Kouby vzhledem ke knize V. Peřiny příznivější jen zdánlivě - a pro první pohled: pravdou je opak !
Jan

Vladislav

KNIHY
Modus vivendi jako
Jaroslav Seifert:

poesie

Jabloň se strunami pavučin. V lednu 1944 vydala Novina v Praze jako

17. svazek v edici Studnice. Kresba a obálka Karla Svolinského. - Ladislav Stehlík:
Jako 39. svazek Českých básní vydal Fr. Borový v Praze s frontispicem
Miléna. Vyšlo v prosinci

Madoně.

a v obálce

Ed.

1943.

Jaroslavu Seifertovi je třiačtyřicet let; ale ten jeho oklamaný a lehce ironický tón
známe už dobrých deset let a ještě více. Už v roce 1926 napsal o něm ve svých Směrech
a cílech A. M. Píša, že »není tu krve, nýbrž karmín ličidla, není tu slunce, nýbrž ohňo-

158

stroj žárovek, není tu vykoupeného úsměvu, nýbrž ztrnulý smích pierrotův... Skutečnost
neožívá tu ve vší své moci, hrůze a velikosti, nýbrž fosforeskuje v drobných ploškách,
jichž zrcadlící odraz dává kouzelný pocit, jenž pohladí smysly«.
Stalo se totiž, že jednoho dne básník se vzdal s definitivní platností svého vidění
světa, jež podmiňovalo začátky a sklon jeho poesie: »Nač praporem měl bych dnes vlát /
co do boje bych zanes / když na stavění barikád / koncesi dostal Mánes.« (Zpíváno do
rotačky, 1936.) Toto rozčarování z nerealisovaných vidin nového světa patří do doby, kdy
Seifertova poesie nebyla ještě dostatečně vyzrálá a sama sebou jistá, aby odklon od všeho
mimoestetického znamenal pro ni vlastně očišťující klad a vnitřní růst. Tendence

prvních

Seifertových básní podmiňovala i elán jeho nadání a není proto divu, že následující příklon k poetismu neznamená pro autora jen lehkou hru se slovy, ale hledání slov, jejich
tvarových možností a mezních významových hranic. Na rozdíl od dřívější maximální tendenčnosti se slova stávají ve výstavbě básně výrazem psychy a dospívají konečně do roviny
schopnosti vyjádřit svým způsobem každou konkretní situaci. A tu, ve chvíli, kdy se zdá
být pohotově možnost i síla tvořit do hloubky, ocitá se Seifert před zavřenými dveřmi!
Jeho poesie se stává hrou s věcmi, do níž postupující čas nalévá jen více vzpomínkového
ladění; jiné se tu však nezměnilo. Tak vznikl Jaroslav Seifert intimní lyrik, Seifert vytříbené mluvy, melancholického založení, ale i duchovní bezradnosti. Může mluvit jen
sám za sebe a spoléhat jen na svůj jiskřivý esprit. Básník se vyvíjí jen co do času svého
věku a je přirozené, že po znovuvydání Rukou Venušiných a Jablka s klínu muselo přijít
Jaro s bohem a nejnověji i Jabloň se strunami pavučin. Starší verše, koncipované s několika básněmi novými stále v nové sbírky s jistým vyjádřením jejich citového zaměření.
Verše o Panně Marii a víně, o lásce, o ;růži, o námořnických snech, o jízdě na kolenou,
o pruhovaných peřinách, o Štěstí, o vzpomínce i o rodné zemi jsou aspoň některá námětová centra, v nové sbírce Seifertových veršů obsažena. Z jejich seřadění se neubráníme
dojmu, jako by se básník těžko odhodlával psát verše nebo je vůbec tisknout. Vyzrání let
působí zde jako zmoudření z chlapecké nedospělosti a jen stále mladé srdce snaží se překlenout zákon rozumu. Srovnejme si to s několika ukázkami. V úvodní Písni počíná se
motivem: »Bílým šátkem mává, / kdo se loučí, / každého dne se něco končí, / ...a báseň
končí protilehlým thematem: »Setři si slzy / usměj se uplakanýma očima, / každého dne
se něco počíná,«... Jarní den je zvláště charakteristický pro tento Seifertův dnešní postoj:
»ach, Bože, Bože, to je let, / co jsem tu srdce ryl nožem.« Prostřednictvím vábné vzpomínky (»Hrál jsem si rukou váhavou / s knoflíčky u výstřihu«) převažuje se zaměření opět
v druhou stranu, kde není daleko od pošetilosti: »To všechno je tak dávno už / a zbytečně ztrácet tu slova. /

Vytáh

jsem z kapsy rychle nůž a jiné ryl jsem tam znova.«

U tohoto Jaroslava Seiferta je těžko mluvit o vlastní estetické hodnotě jeho básní.
Líbivost - a tu zde nelze popírat - je líbivostí vyspělého básnického tvaru a neobvyklý
citový postoj člověka si vynutil i jistou asociační skladbu, aktualisaci určitých básnických
složek. Je to však docela nezávazné a nezavazující. Úmysl, námět, myšlenka, nazvěme si
to, jak chcete, tento podnět k uměleckému dílu je vzhledem k jeho realisaci jen zcela
vnějšího rázu a proto také vlastní smysl této básnické realisace chybí. Není zde, krátce
řečeno, vlastní tvůrčí skutečnosti: je to jen poměr k věcem v jistém individuálním

pro-

storu, možnost jistého předpokladu. Mluva o něčem, psychický výraz prožitku zachovaného vzpomínkou. Proto také, pokud můžeme mluvit o vlastním stavebním úsilí, setkáváme se zde v nejlepším případě s popisem nebo s příměrem, vyplynuvším z daných životních zkušeností. Čteme v básni Mezi řádky: Kdybych tě viděl nahou na dně vany / s koleny v těsném semknutí, / tvé břicho podobalo by se psaní / uprostřed s černou pečetí.
Na počátku těchto řádků mluvili jsme o Seifertově zřeknutí se vidění nového světa,
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ještě neexistujícího. Tato vise nestala se mu básnickou skutečností. A protože se jí vzdal,
vrátil se do skromné a nepatrné oblasti každodenních příběhů, náhod a událostí. Rozpadávají se mu před očima, neboť nemají v sobě ani kladného ani záporného smyslu, kterému
by byly podřízeny. Z básnické vise stalo se nerudovské okénko do malostranského tichého
domu. Zbyla jen seifertovská upřímnost i s nebezpečími, která jsme rozpoznali v ladění
této sbírky.
Tato upřímnost básníkova, která nemůže učiniti z věcí a pohledů nepatrných a osobních ani báseň o lnic větší, je positivní stránkou této knížky. V jistém ohledu nazvali
bychom Jaroslava Seiferta básníkem jsoucích hodnot a krásy: nenalézá je tam, kde nejsou
a realisuje je bezpečně tam, kde o nich víme. Toť asi kořen nedávných jeho veršů o Praze
- Světlem oděná - i o Vějíři Boženy Němcové.

Nové verše Ladislava Stehlíka nemění nic na profilu básníka, setkaném z povahy
jeho sbírek Watteau, Kvetoucí trnka, Zpěv k zemi a České jaro. Baladický pokus Kořeny
zůstal - bohužel - opuštěn a verše Madoně jsou, vzdor svému nadpisu, věnovány opět
jižním Čechám. I když tedy Madony, ať už krumlovská, třeboňská, zlatokorunská, strakonická, písecká, lnářská, velhartická, z Kamenného Újezda nebo doudlebská či Inišťská nejsou pro autora nikterak autonomní symbolickou akcí, znamenají přece více, než pouhé
určení místa. Jsou křižovatkou citových středisek, v něž ústí krása země, kterou Stehlík
miluje, jsou alegorisací jisté časové neměnnosti a stálosti tam, kam autorův verš sám nedosahuje.

Podobně vyšel i v Českém jaru Ladislav Stehlík z Preislera. Je to táž snaha a

příčina: dokumentovat své vidění ne básní samou, ale v protikladu díla jiného, obecně
trvalého a hodnotného, které je často odpovědí a realisací toho, o co autor sám marně ve
svých básních usiluje. Provést tedy aspoň přirovnání, když už ne obraz sám. Tak i Madony stávají se Stehlíkovi vnitřní osnovou a červenou nití verše, který ponechán sám
sobě, postrádá velmi často vnitřní zákonitosti a souvislosti: »v soumraku zazní snivě /
puškvorce tesknou řečí, / z brázd dýchne mlčelivě, / voní z ros senosečí, / chvěje se alejemi / jak mlhy ruka bílá...«
Autorova dikce podléhá na mnoha místech jen suchému výčtu jevů, neboť ty jsou
základem strukturního pohledu do Stehlíkových veršů. Rychlé střídání vjemů mělo by se
podle básníkova přání sloučit v celkové stavbě ve vyšší souvislou významovou jednotu,
ne-li dokonce v apotheosu. Toto spojení však u Stehlíka ve značném množství případů se
nedostavuje (a to právě tam, kde verše nejsou přímo řízeny svým vnějším motivem k Madoně) - naopak se často anuluje.
J e to způsobeno hlavně tím, že sice stehlíkovská lyrika stírá obrysy jednotlivých jevů,
zamlžuje, ale ničím jiným, vnitřním vztahem, je nenahrazuje a netmelí. Je to lyričnost celkem monotonní a neurčující věci v jejich podstatě a skutečnosti. Vyvíjí se na povrchu
používáním otřelých dějových sloves - zpívati, dýchati, zvoniti, kvíleti, šuměti, chvěti se
a pod. - jak jsme již viděli z uvedených veršů. Připomínají-li nám pro svoji atmosférickou
stránku jistý impresionismus v Stehlíkových básních, je to jen nezřetelnost obrysů a vazby,
je to dálka a odstup, po případě i nedostatek oka.
Několik slov závěrem k oběma sbírkám; objasní to i náš poměr, který jsme již nadpisem k oběma sbírkám zaujali.
Básnická cesta Jaroslava Seiferta i Ladislava Stehlíka je jistě upřímná. Ten i onen
mluví svou poesii jak nejlépe může; není v ní pózy, předstírání, ani sensačnosti. Není v ní
ani značnějších formálních nedostatků a přece Zdá se mi totiž, že tyto básně musí být uměle, t. j. mimoesteticky, z úmyslů, z časo-
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vého rozpětí, z účelů a pod. dokazovány. Obě sbírky jsou čímsi vnějším podmíněny a teprve pochopím-li to, jsem jim práv. Na jejich základní stanovisko, na to, co je básní a
poesií činí, musím jít oklikou. Teprve omezím-li je příčinami a básněmi jako jejich následky, dostanu jejich realisační nutnost. Je to však opět nutnost vnější, jako vnější a nutné
jsou samy příčiny, z nichž se vůbec báseň rodí. Chybí zde - řekněme to přímo - absolutnost poesie-básně jako díla, které by bylo jen samo sebou, svou skutečností podmíněné a
které by tuto skutečnost objevovalo. V našem případě však zjistíme jen prostředí, z kterého
básně vyrostly a dostaneme tím i prostředí, které v sobě obsahují a zaujímají.
Jaroslav Morák

Na okraj jedné nečasové
Miloslav Zich:

knížky

Šepot bříz, příběhy ze starého Irska. Pourova edice

1944.

Nebudu staroirské příběhy Miloslava Zicha »Šepot bříz« posuzovat ve vztahu k dnešnímu stavu naší literatury a k jejím okamžitým a tak naléhavým požadavkům, ne snad proto, že by toto měřítko nesnesly, ale proto, že jejich smysl je jinde: nechtějí dobývat, ale
uchovávat. A že uchovávají svět skutečné poesie, nutno jim uznat plnou oprávněnost
i dnes, i když jsou - řekl bys - »neaktuální«: je to knížka mimo čas, patřící do rodu těch,
ve kterých se čas zastavil.
Typický keltský svět, který známe nejvíce z děl Yeatsových, z jeho symbolických královských i venkovských her, svět, který dal literatuře tolik základních a všelidských themat, Tristana a Yseultu, legendu o potopeném městě Ys, který má dávnou, i když nám
neznámou minulost v dílech druidů, »pěvců«, kteří měli pro národ vždy význam věštců,
kteří byli svobodným projevem jeho duše — zachovávajíce si přitom svou individualitu
jako ducha nadřazeného, vědomého si své síly a svého daru zpívat, byl podkladem, z něhož vyrostly i Zichovy příběhy. Nazval bych je »ohlasy«; je to poněkud odvážné, ale tuším, že se nemohu příliš mýlit. Čteš-li je, máš takový dojem, že by tě poznámka, že jde
o překlad, ani nepřekvapila. Jistě je mohl napsat jen autor, který zná důvěrně a beze zbytku to, o čem píše.
Nejtypičtější prosy - a také nejlepší jsou povídky »Smrt ohně« a »Aodh Zlatovlasý«.
Cením si jich nejvíce právě pro jejich krásnou symbolisaci osudu a významu básníka, pěvce v národě: úloha, která mu byla přikázána a také všemi přiznána, je z největších, po
jaké člověk může toužit: a jejími znaky a zároveň závazky jsou svoboda, volnost a také
věrnost k sobě samému i k ostatním. Přemýšlivého mohou přivést slova těchto starých příběhů, především však druhého jmenovaného, až k základním otázkám o osudu básníka,
umělce v dnešní době:

a přizná si, že - i přes civilnost projevu, života atd. (jak se o tom

dnes rádo mluví) - je smysl jeho bytí nezměněný a že se nezmění nikdy. Domyslí-li si
takto každý Zichovy příběhy, stanou se z příběhů neaktuálních příběhy nejaktuálnější.
Jan Vladislav

Řád X . 12.
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DIVADLO A HUDBA
O p e r a T r a g i c a P. A l a n a

Plumlovského

Neúnavný badatel dr. Augustin Neumann nalezl v olomoucké studijní knihovne rukopis Alanova díla »Opera tragica, quam in honorem Dei in carne patientis fecit religiosus
frater Alanus Plumlovský Sacr. Ord. Cisterc. Monasterii in Wellehradio professus«. (Opera tragická, kterou ke cti Boha trpěvšího na těle složil řeholní bratr Alan Plumlovský, sv.
řádu cisterciáckého kláštera na Velehradě řádový člen.) Pod značkou 33493 uchovává se
pouze text skladby, hudba se dosud nenašla. Opera byla složena r. 1728, jak vysvítá z chronogramu, následujícího za titulem: DeVs propter sCeLera popVLI sVI Ipse MortVVs iuxta illud Isariae 53 v. 8 : propter scelera populi mei percussi Eum. (Bůh pro hříchy lidu
svého sám umřel - podle onoho výroku Isaiášova 53 verš 8 : pro hříchy lidu svého obětoval jsem Ho.) První provedení opery stalo se na Velehradě, jak patrno z další věty: Musicali dramate parentatus et auri ad audiendum mentique ad pie conteplandum propositus in
monasterio B. V. Mariae de Wellehradio Sac. Ord. Cisterc. (Hudební drama obětováno
a sluchu k poslechnutí i duchu ke zbožnému přemýšlení předloženo v klášteře blah. P. Marie na Velehradě sv. řádu cist.) Osoby dramatu jsou tři: Amor patiens - soprán (láska
trpící), Anima compatiens - alt (duše spolu trpící), Genius coelestis - tenor (genius nebeský), pak vystupuje sbor. Předehru - prolusio - zahajuje sbor: Huc sitibundi, potus iucundi - gressus formate, sitim levate. - Hic prostat vinum, vinum divinum - natum e humo,
carente dumô. - Uva, quam viri vecte portárunt, - qua nescientes, Xstum signárunt. - Haec
e Jessao, nata virgulto - pendet affixa, ligno inculto. - Uva Eugaddi plena dulcore - eu! ut
repleta est amarore. - Hoc fusa diro in torculare - extremum succum urgetur dare. - O ' !
Save guttam huius falerni, - Christe, et expers ero inferni. (Sem žízní prahnoucí po nápoji
lahodném - kroky zaměřte, žízně se zhostěte. - Zde skýtá se víno, víno božské - zrozené ze
země, prosté trní. - Hrozen, který muži na rahně nesli, - nevědomky Christa označovali. Tento zrozený z prutu Jesse, - visí přibitý na surovém dřevě. - Hrozen z (údolí) Eugaddi
plný sladkosti - běda! jak plný je hořkosti. - Vlitý do hrozného lisu - poslední Šťávu je
nucen vydati. - Ó ! líbej kapku toho falernského, - Kriste! a budu zproštěn pekla.) Básnický
podklad se nese stylem oratorií, jež byla v oné dobe v klášteřích provozována před Božím
hrobem na Velký pátek. Touže náladou provanuta je vstupní píseň, jež zpívá Amor patiens:
Uror, nimis quam uror, - Amoris flama vix non consumor. - Calor indies crescit, - calore
cor liquescit, - inter umbras Oliveti - quaero refrigerium. (Jsem sžíhán, přespříliš sžíhán lásky plamenem téměř stravován. - Žár denně vzrůstá, - žárem se srdce taví, - mezi stíny
Olivetu - hledám osvěžení.)
P. Alana poznali jsme dosud jako skladatele veselých hanáckých oper. Tímto dílem
představuje se jako řeholník hluboce rozjímající o utrpení Kristově, složil je ve čtvrtém
roce po slavných řeholních slibech a dvě léta před vysvěcením na kněze. Z nadpisu i celého
díla usuzuji, že i v tomto případě složil text i hudbu Alanus sám. - Pocházel ze staré rodiny přerovské. Již před r. 1657 provozoval v Přerově jeho děd provaznictví a byl majitelem
výčepního domu na předměstí, v té době vyskytují se v lánském katastru Jan a Václav
Plumlovský. Otec skladatelův slul Jan Plumlovský, matka Marianna, kmotry při křtu byli
Jan Slaměný a Uliana Polášková, křtil kaplan Václav Kališ.
Podivujeme se, jak bylo možno, že Alanus upadl záhy a zcela v zapomenutí. Příčinu
můžeme nalézti jedině v naprostém nepochopení »osvícenských« úředníků. Drahocenné
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knihovny klášterní, a mezi nimi i Hradištská, dostaly se do rukou státních úředníků, kteří
neměli ani potuchy o vnitřní ceně knihy. Tak seznáváme z indexu zabavených knih, že většina oceněna po 20 krejcarech; Pešinovy, Beckovského knihy po 12 kr. Sám Hanke se
omlouvá, že vyloučil dvě třetiny knih ze starých klášterů jako nepotřebný brak a prodával
Židovi Josefu Kremsierovi v Prostějově cent za 1 zl. 30 kr., byly prý to samé »knížky
asketické, nechutné legendy, polemické hádky a knížky protivných moralistů«, prodal jich
za 2590 zl.!! Co nemělo »praktickou« cenu, zničilo se. Zrovna tak byl zašantročen vzácný
archiv hudební na Hradišti i Sv. Kopečku, pro referenta u gubernia v Brně - neměl ceny.
Karel Kyas

Tři glossy k divadlu

dneška

Především: Bylo by problematickou rozkoší chtít negovat pro samu negaci, bořit stůj
co stůj, bořit z neschopnosti k stavění. Ale leností by bylo nepřiznat si pravé, byť nepříjemné
skutečnosti, i když nás čeká po odstranění všeho, co v nich je nedobrého, tím větší nesnáz,
jako čeká každého, kdo začíná znovu a od počátku. Práce stavěná na kompromisech stojí
na písku a je to práce Sisyfova. A ta je jistě dvakráte trpčí, neboť nedá ovoce.
I. Nemůžeme pochopit, že si někdo představuje příští divadlo jako polepšovnu lidské
morálky. Jsme totiž toho názoru, že drama je boj za pravdu a nikoliv naučný spis o pravdě.
A tento boj se nedá vést v rukavičkách vznešených a navoněných tragedií a s papírovou
výzbrojí literátsky »ethických« thesí. Viděli jsme nemálo takových tradicí preparovaných
představení s omšelými dramaty v omšelé a akademismem vysušené interpretaci. Herci,
osobně ani zbla nezúčastnění na osudech svých postav, oblečeni v antické řízy stavěli se do
povznešených póz a patheticky deklamovali nebeborné ideje, které se pod tíhou celého toho
prostředí měnily v obludné fráze. Zamýšleli jsme se mimoděk nad tím, je-li divadlo na světě
proto, aby divák přemáhal v hledišti spánek a bezmocně předstíral, že chápe, co tam na
prknech ti učení páni brebentí. Napadlo nás, že už dlouho jsme neměli příležitost pozorovat takový chlad, takovou nezaujatost a neúčast při podobném shromáždění lidí, které jistě
v každé době spojují společné problémy. Té cizoty mezi autorem a divákem, mezi autorem
a hercem, mezi hercem a publikem, té cizoty mezi lidmi! Tak bychom, pánové, nikam nedošli. To je šarlatánství, kulisa boje a ne boj sám. Takový útvar si tu trpět nebudeme.
Nechápeme, a právem nechápeme někoho, kdo nás chce v určité věci vésti, víme-li, že jemu
je ta věc cizí a vzdálena, víme-li, že on neriskuje svou osobností, svým osudem a svědomím
to, co hlásá, víme-li, že sám nestojí a nepadá se svou myšlenkou. A divák nemůže tedy
chápat představení, jež by ho chtělo vést současným děním a samo k němu zachovává
patřičný odstup, daný akademickou a přeesthetisovanou otupělostí.
II. Chtěli bychom se dočkat konce tak zvané konversační veselohry. Trpíme-li ji po léta
jako nutné zlo, i když jsme si více než dobře vědomi její stupidnosti. V tom lze pro příklad
vidět onu lenost. Nezaujalo-li se zde radikální stanovisko, jak se má potom zaujmout ve
věcech velkých? To by ovšem předpokládalo nespoléhat se jeden na druhého, že tu nepříjemnost obstará a rozlije si ocet u divadelních agentur a podnikatelství, a nešlapat si sám
klidně pohodlnou a pokud možno jen mírně nebezpečnou cestou za kritickým chlebíčkem.
Zvykli jsme si blahosklonně přehlížet, že ten útvar je tresti a podpěrou bezhlavého, masového a otupělého myšlení i cítění společnosti a že k tomu nese falešný predikát dobového
umění. Neuvědomujeme si, lépe řečeno nechceme si uvědomit, že se v průměrném divadle
hraje na jedno dobré představení nejméně jedna konversačka, a ta že přirozeně získané
hodnoty desetinásobně vyváží svými splašky. Nechceme si uvědomit, že taková představení
konsumuje publikum jako korunové romány a že se s nimi jezdí po českých dědinách asi

163

s takovým úspěchem a morálním ziskem, jaký mívá snad už jen nějaký ten jazzový soubor.
Nemluvíme už o tom, jaký vliv to vykonává na herce, který musí hrát jeden večer Hamleta
a nazítří dejme tomu Oči pod závojem. Škodu, kterou nám pak tenhle nešvar natropil
v současné dramatické tvorbě, nelze v několika řádcích ani obsáhnout. Vezměme jen malý
příklad: Kdysi se psala na motiv dejme tomu nevěry v lásce otřásající dramata. Moderní
autor přechází tentýž motiv bez povšimnutí bezmála na každé stránce - a jeho konflikt se
zatím »soustřeďuje« na nějakou naivní hloupost, která dobrému dramatiku nestojí za jediný dialog. Drama je boj o pravdu. A autoři konversačního žánru se svým laxním postojem ke skutečné mravní a lidské pravdě života a ke konfliktům, jež tato pravda v konfrontaci se skutečností vyvolává, připravili předem o každou možnost napsati hru, již možno
za drama považovat.
III. Je nám k smíchu, ale i k politování vrstva pohodlného měšťanstva, které nestačí
omezeně »vtipná« konversace, ale která se přesto nechce v divadle duševně příliš namáhat,
jako spíše chce být lacino dojata a sentimentálně se chce uvzdýchat. Té jde totiž náramně
k duhu další útvar, který lze nazvat třebas lyrickým pásmem. Jsou to představení, při nichž
svítí tlumená barevná světla, hraje náladová hudba, stíny se potácejí za gázovou clonou
a uplakaně recitují dojímavé verše o lásce a podobných rekvisitách. Občas se setmí, přes
gáz jdou oblaka a z amplionu to zachrčí hláskem nějaké slečny o miláčku za mořem atd.
Z této krásy se pak vyvinul tak zvaný literární večer, což je záležitost pro studentky, snivé
básníky a vůbec pubertální mládež. Přátelé, jděme si trochu do svědomí: Takhle se chceme vyrovnat s touhle dobou? Přeslazeným sentimentem a cukrkandlovými veršíky? - Ale
na štěstí to není šmahem tak zlé. Nějaké ty souše se vždycky vykopat musí, aby zůstal
zdravý les.

Jiří Šotola

Z M. K o p e c k é h o do J .

Mahena

J e to značné rozpětí, ale mladí mají odvahu ke všemu. A tak hrají odštěpenci skupiny
Větrník v divadle M. Mellanové, pod titulem Pražské divadelní studio, Mahenovu »Lavičku«, zatím co starý soubor Větrníku u Topičů hraje dále kratochvilnou smutnou veselohru »Vyhraná nevěsta«. Matěj Kopecký znal potřeby loutkového divadla, dovedl si sestavit poutavý děj a sehrát se svými dřevěnými aktéry jistě vesele i tuto zpěvohru o dvou
jednáních s pěti tituly. Podle záznamů jeho syna Václava a starších knižních vydání pak
tuto hru obnovil a knižně vydal loutkář prof. Dr J. Veselý. Toto knižní vydání Dra Veselého hrají ve Větrníku. Hrají je téměř beze Škrtu a beze změn, jen s připsáním obligátního sice, ale veselého uvedení k divadelnímu představení.
Co to má za následek? Že večer nemá ani básnivou sílu loutkového divadla, ani známky normálního divadelního života. Nevím, jak přisel rež. J . Šmída na nápad - uvést právě
»Vyhranou nevěstu« Matěje Kopeckého. Ale ať tomu již bylo jakkoli, je jisté, že celkem
nevěděl, jak na hru jít. Je zajímavé, že téměř u všech her, a bylo jich za tuto sezónu dost,
jsme byli svědky textových nebo dramaturgických úprav. Tu se přikomponovával děj, tam
se přidávaly osoby, hned se prohlubovávaly charaktery jednotlivých osob a zase se stahovala
jednání. Prostě na každého si ti, kteří hru uváděli, troufali, jen u M. Kopeckého udělal
soubor Větrníku výjimku. Právě tam, kde by byla úprava potřebná, projeví se šetrnost až
příliš velká. Zde by byla změna na místě. Především proto, že jde o loutkovou hru. Ta
nevyžaduje mnohou z věcí, jež na divadle jsou nutné. Děj je celkem chudý. Sedlák se stane
rychtářem. Jeho dcera Dorotka miluje pana France, ale otec mu ji nechce dát. Uzavře
s panem Francem sázku, kterou ten ovšem vyhraje, a Dorotka je jeho. Pacholek Vašek si
na Dorotku myslel také, ale nedostane ji. Na celovečerní představení je to málo, neboť
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žádný z vedlejších motivů není propracován a využit. Loutkové divadlo to také nepotřebovalo. Je to dej naivní, ač ne bez půvabu. Jsou tu dost nepochopitelné zvraty, na příklad
hned postava pana France je líčena obecenstvu sice nesympaticky, ale Dorotku dostane,
ačkoliv na vesnici jistě takové řešení nebudilo právě pochvalu. Postava Vaška náhle mizí.
To vše je však pro dnešní divadlo málo, nechce-li režisér s herci sehrát opravdu jen loutkové divadlo a dát hře tento charakter. Také parodie by se tu snesla. Tak, jak hrají, ovšem
na reprisách, Členové Větrníku »Vyhranou nevěstu«, je to představení zdlouhavé, jež zachraňuje jen starodávně jadrný a mluvný jazyk M. Kopeckého a vtipná výprava O. Vymazala. Režie spokojuje se tentokrát ku podivu jen aranžováním výstupů. Ani herecky
není představení čistě propracované, je tu mnoho různorodých prvků, jež režie neztlumila
do jedné barvy. Lidsky nejpřesvědčivější je rychtář, ač i jeho stísňuje malá, šikmá plocha
jeviště; násilně a zcela nevenkovsky působí přejmenovaný pacholek Vašek, spíš městský
uličník, než venkovský čeledín. Do přílišné komiky zase vehnal pana France jeho představitel, zatím co Dorotka je zcela bezbarvá. Figuru Kašpárka nezapojila, režie do hry,
zůstal věrně podle předlohy mimo hru i mimo kontakt s obecenstvem. Divadelně cítící
soubor musel by umět z Kopeckého hry udělat především propracovanější text, a tím pak
také živelnější večer. Ovšem »Vyhraná nevěsta« je ještě představení aspoň poměrného
tempa a hereckých výkonů proti provedení Mahenovy »Lavičky« Pražským divadelním
studiem.
Čím to je? Dramaturgie mladých souborů je naprosto bezradná. Tápe zatvrzele okolo
divadelních her a vybírá si ke svým představením stále jen literární pokusy nebo lyriku,
ale zásadně se vyhýbá pravému divadlu, ačkoliv by je tak ráda dělala. Proč si mladí nevzpomenou třeba jen na starší české autory; kolik vděčných dramat by tam našli, jak by jim
dobře autorem propracovaná postava usnadnila tvorbu hereckou, jak by se tu opravdu
mohli jako herci i jako režiséři ukázat! Ale ne. Oni si raději vyberou Mahenovu »Lavičku«.
Pokus předem nutně odsouzený k živoření a ne k životu. Neboť Mahenova »Lavička« není
drama. J e to několik lyrických scén, takových nálad a dojmů. Filosofuje se tu o životě.
Ústřední postava, jako tak Často u Mahena, je mladík-chlapec bojující sám se sebou, takové
»jedno srdce jsem pohřbil a druhé ještě nemám«. Lidé tu literátsky debatují, ale život v tom
není. J. Mahen v této hře nebyl také básník. Jazyk jeho lidí je mdlý, jejich řeč neosobitá,
nemluvná, je to papírové a nedivadelně cítěno. Určitý zmatek zůstává nutně v divákovi
ke konci představení, neboť mladí Mahenovi nepomohli, vždyť na to také nemají sil.
Prohráli večer společně s dramatikem. Není »zdrávo« na jejich divadle. Není na něm
zdrávo už proto, že nemají dramaturgicky ujasněnou cestu, a že na př. hned ve výpravě
O. Vymazala podporují onu řemeslnou manýru, proti níž chtějí podle programu bojovat,
protože šikmá jevištní podlaha je už dnes Špatná konvence. To se dělá vždy a všude a po
každé téměř bez důvodu. Patří to k avantgardě a dobře to znemožňuje hercům jakoukoli
živější a pohybově rychlou akci. O. Vymazal se tu již opakuje. Bílé závěsy mu nevykouzlují
přírodní prostor Mahenův, obleky dívek v samé blízkosti obecenstva nemohou působit
kouzelně a především ani ne půvabně. Není tu k tomu dán ani základní předpoklad.
Režie nedbala o to, aby aspoň poněkud dala hře spád a rytmus, aby aspoň trochu
donutila herce k životnějšímu projevu. Podařilo se jí jen představení mdlé, vleklé, do
něhož hudba J . Sternwalda vnášela osobitý vzruch, ale tvořila příliš neodvisle na jevišti.
O hereckých výkonech se tu dá těžko mluvit. Dívky jsou všechny poněkud bezradné, venkovské postavy jim nevycházejí přesvědčivě, ale nadpřirozené bytosti také ne. O text se
není možno opřít a zkušenost hereckou tak velkou ještě nemají. Z mužských rolí je nejpropracovanější a také dělána s přesvědčivostí postava V. Brodského. Prokázal již ve
Větrníku své nadání; zde také jediný aspoň poněkud hraje. Naproti tomu J. Kubát a
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ostatní jsou zcela matní a neví zřejmě, jak dát svým úlohám život. Nebude jim škodit
trocha pozornosti na výslovnost. Vina nespočívá ovšem ani tolik na nich, jako spíše na
režii a především na dramaturgii divadla.
Představení ve Větrníku i v Pražském divadelním studiu dokazují, že nebylo asi nutné
dělit mladý soubor ve dva, neboť obě divadla jsou tímto činem ochuzena. Větrník o herce
a Studio o režiséra. Stále nové přetváření souborů, rychlé zanikání a tvoření nových jen
ukazuje, co se tu promarní času, jak se neekonomicky pracuje s hereckým materiálem, ale
také, jak se mladí zřejmě nechtějí podrobit, jak jdou příliš »hlavou proti zdi«, nesmyslně
a celkem asi bezdůvodně. Mít sílu vydržet - k tomu je často zapotřebí více vůle a poctivosti, než odejít a začínat opět znovu. Tím se nic nedokáže. Lépe by bylo soustředit takto
rozptýlené herecké adepty a pracovat s nimi soustavně a stále. To by prospělo jejich práci
víc než stálé neplodné experimentování.

K. Marek

Konserva trocha
D-tvář vzdělávací besedy v Praze, Jan Mikulecký:

zavánějící

Zúžený horizont, režie a scéna Zd. Kripp-

ner-Čapek, svetla E. Šplíchal, pom. režie VI. Bakalář. Provedeno v únoru.
Nepokládáme ochotnické divadlo za hodnotu, která by si nezasloužila pozornosti.
Působí stále na značný okruh diváctva a jeho umělecké a organisační možnosti nejsou vyčerpány. V programu k tomuto představení si amatéři stěžují, že jim kritika věnuje pouze
»káravé články«. Zvedli jsme rukavici, kterou nám tímto hodili a všimneme si představení
blíže a podrobněji, než bývá zvykem, v těch bodech, které jsou v jejich práci nejzávažnější.
Dopřávají publicity novému autoru. J e to Jan Mikulecký, který se v tomto případě pokusil napsat »psychologické drama«. Zaostřil k dramatickému vyjádření psychologického
vývoje indiferentní osoby »spisovatele« Richarda Klima, a zasadil jej do prostředí, které
dohrálo svou úlohu nejen ve společnosti, ale také jako předmět dramatikova zájmu. V tom
vězí autorova chyba. Vymyslí, vyspekuluje postavu, ale vkládá jí do úst slova protichůdná
jejímu vyspekulovanému charakteru. Pan Klim je podivná psychologická slepenina, kterou
drží pohromadě právě ona autorova spekulace. Jeho hrdina, filosofující sebevědomec, je
sprostý zbabělec. Kontrast charakteru a slovního výrazu zavádí Mikuleckého slepeniny na
scestí. Autor ústy Klima nazval svou hru podle Calderona »lyrickými motanicemi«. Jeho
hra je však prototypem motanice »psychologické«. Jeho postavy vyvolávají opačný dojem,
než si sám přeje. Ještě takový pán ve fraku, representant »typického snobství«, je člověkem,
který uprostřed těchto mátoh uvažuje a dovede jakž takž po svém způsobu rozeznat pravou
podstatu věci. On a otec nevěsty pana Klima jsou nakonec jedinými lidmi, kteří se správně
orientují.
Režisér tvořil úplně v zajetí autorových psychologických konstrukcí. Scénu zbytečně
zvýšil soustavou praktikáblů samoúčelného půdorysu. Nedovedl zachytit ani styl bydlení
společenské vrstvy, v jejímž prostředí se hraje. Jeho stylisace interiéru byla neuvědomělá,
setrvačná, papouškovaná podle nestrávených předloh. Stylisace znamená použiti v střídmém
výběru nebo v nadsázce typické prvky. Rozhodně ale nesvědčí o režisérově výtvarnickém
vkusu, že stylisuje dívčí pokoj dcerky bohatého advokáta a správního rady typovým nábytkem jednopokojových úřednických bytů. Podařilo se mu jedině vyvolat ilusi Štěpánovy
pracovny. Neuvědomuje si, že se světlem nejen svítí, ale také vytváří prostorové těžiště
hry, přenáší se, zvětšuje a zmenšuje prostor. V jeho režii není, stejně jako v celém souboru, nic »experimentálního«. Tito lidé jsou s to experimentovat pouze s hospodářskou
stránkou, umělecky rozhodně ne. Cílí,
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a to by si měli co nejdříve uvědomit, k pocti-

vému tlumočení textové předlohy. V této snaze stojí vysoko nad ostatními amatéry. Krippner je průměrným režisérem, pokud se nenutí do experimentování.
Herci tohoto souboru jsou s to vytvořit dobré amatérské divadlo. Přes povahovou;
desorientaci čelných postav, snažili se je herci pochopit a dát jim přiměřený výraz, pokud
jim v tom nebránil sám autor. Hrají poctivě, nejsou bez vtipu, mají pojem o vkusu a míře
gesta a slova. Vyslovují dobře. Bakalář, jako Klim, byl obětí autorovy fikce. Snažil se
udržet pohromadě postavu mezi póly zbabělství a domnělé hrdinnosti, imperátorství a pokory. Drožová v úloze Evy jí dala své ženství, Broukalův strýc Stepán, jako zapomnětlivý
(není to až příliš laciné, pane Mikulecký, ta scéna se ztracenou vázankou?), krátkozraký
vědec pochybné discipliny, nastavující tu svou knižní moudrost, tu svou pasivní víru
v nezměnitelnost fakt. Vlachův domácí lékař byl zjevem příliš mladý a v pohybech tvrdý.
Skalníkův Edvar působil svým oblečením a chováním nepravděpodobně. Soninův pán ve
fraku, snad jediný z vedlejších úloh byl představitelem bez kazu. Herecké výkony všech
ostatních, přesto, že byly zasazeny do scénického rámce, který jim ve vyvolávání iluse nepomáhal, ale často v zásadě bránil, byly na poměrné výši.
Režisér z nepochopitelných důvodů chtěl symbolisovat konservaci dějů celofánem
napjatým před scénou. Celofán po prvém použití praskl, konservace se nepovedla. Děj
zavání ostrým zápachem nepravděpodobnosti, nedůsledné konstrukce a studené spekulace.
Eduard

Vojnar

VÝSTAVY
Nové

výstavy

Byly dvě výstavy nedávno, jež, přes různost způsobů, mluvily společnou řečí: Postavit obraz, vytvořiti z něho víc než chvilkovou improvisaci nejrůznějších themat, a je-li
už snad zájem rozšířen na několik druhů (figura, krajina, zátiší), harmonisovati vše podle
základního tónu.
Karel Černý je už dostatečně znám z několika výstav. Na své poslední (v Síni Mánesa) jen přidal několik čistších akordů. Několik málo zátiší tvrdošíjně komponovaných
do oválu (ostatně v barvách pevně odvažovaných) až příliš sice zdůrazňovalo svůj dekorativní ráz a v krajinách oblaka a ve figurálních komposicích srpky měsíce ztratily svou
dřívější komposiční nutnost, přece vsak v práci ostatní došel definitivního výrazu. Myslím především na jeho Muže u stolu, jež od kresby ke konečnému oleji doznaly několik
změn, na varianty Noci a Milenců, motivu to až dekadentně těžkého počínaje a konče
barevnou symbolikou a zdůrazněnými gesty. Tvrdé hnědě, červeně a Černě spolu s měkkými
růžovými, fialovými a modrými jako by jen vyplňovaly skelet kresby - ale vyplňují jej
v náležité atmosféře a v prostoru odstupňovaném více nebo méně ostrými přechody od
barvy k barvě. A lpějí tyto barvy na povrchu věcí jako nedělitelná jejich část, modelují je.
a charakterisují spolu s linií a vytvářejí celky nesentimentální, byť místy melancholické.
Černý je až stroze věcný, nezdůrazňuje ani svou sympatii sociální, literárně jinak podezřelou, maluje obrazy abstrahované skutečnosti naší, vrací ji umocněnou filtrem intelektu
a toho, co činí malíře umělcem.
Tou druhou výstavou byl soubor Evžena Nevana u Topiče. Táž vůle dotáhnouti obraz,
neponechat nic náhode, vedomé se zúčastnit tvoření. Byla to první malířova výstava samo-
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statná a byly na ní tedy i práce starší. Stalo se zvykem připojovati k jeho jménu Henri
Matisse pro snazší zapamatování způsobu práce - to jej ovšem charakterisuje pouze částečně, protože podíl Nevanův je rozhodující. Jeho poměr k Matissovi nebyl jen učednický, nebyl jen formalistní lekcí, jak častěji se shledáváme s ní u malířů jiných. Setkal
se s ním v zálibě pro svět kolem sebe, svět skládaný z drobností, z osob a věcí důvěrně
známých, tím důvěrnějších ještě, že bytujících většinou mezi stěnami každodenního interiéru a Nevan vypravuje o nich prostě a svěže, optimisticky, jsa hloubavý spíše v mysli
a slovech než na obrazové ploše. Mají zdání snadnosti všechny jeho obrazy a přece vznikaly pomalu a těžkou prací. Každou plosku opracovává až puntičkářsky - barevná skvrna
detailu má totiž veledůležitou roli: jednak ve své funkci zdobivé, jednak v prostorovém
zařazení, poněvadž Nevan prostor buduje záměrně. Nejsou to ovšem široké obzory, jež
Nevan zpodobuje. Objevuje-li nám Černý něco, Neván jen ukazuje, je-li Černý dramatikem, je Nevan idylickým vypravěčem; jeho obrazy jsou odpočinutím, vroucí intimitou,
a v tom je jejich cena především.
Říká se, že největším naším současným tvořícím malířem je letos jedenaosmdesátiletý Ludvík Kuba. Obecenstvo mělo dosti příležitosti poznati jeho práci na několika exposicích v posledních letech. Vymyká se z rámce informativní kritiky snésti k výše uvedenému tvrzení dostatečně důkazů, ať už pro či proti. Jedno je jisté: naříká-li se dnes tolik
na malíře neznalé svého řemesla, nemůžeme do toho zahrnovati Kubu; naopak. Naříká-li
se na Špatnou malbu figury, Kuba jistě zůstane všech výtek ušetřen. A v malbě krajiny
a zátiší zůstane suverénním - v svém způsobu ovšem, protože bude vždy na něm patrný
vliv školení, ať už vídeňského, ať pařížského nebo mnichovského. Není to vůbec umění
novotářské, máme-li na mysli v tom slově experimenty a objevy. Je to umění galerijní, jež
vydalo, znásobeno oním nedefinovatelným, tím specificky malířským, díla zralá (zvláště
v posledním období), která snad mnohým nebudou blízká pro jakousi nečasovost, působivá však jsou temperamentem a čistou, »estetickou« krásou.
Výstava kreseb v Mánesu je nechtěnou asi konfrontací jednoho křídla mladých a je-li
předpokladem, že malíři vybrali své nejlepší, je tato výstava i poučnou. Především: není
mezi nimi nějaké jednotící vůle; kromě mládí (asi tak 25-30 let) nemají společného nic.
Máme za to, že běhání od jednoho mistra k druhému není nejvhodnějším způsobem, jak
se dostat z dnešní pošpatnělé situace, neboť oč se možnosti zdánlivě rozšiřují, o to je
malba méně přesvědčivá. Eklekticismus není novou formou. Otto Janeček

si podle ná-

lady mění methody: kubismus, Modigliani, renesance - jsou to povětšině studijní kresby
rázu soukromého, pokusy o důkaz, že by to malíř umel taky, ale jsou bez přídavku vlastní
osobnosti, která jediná by jim mohla vtisknout umělecký punc. Jarmila Zábranská sychruje
(od vlast. jm. Sychra), Josef Liesler má ve figurálních kresbách plno těžkých a tajemných
výrazů - zajímavé je, že ve skizzách k nim je vzácně věcný a působivý ne literárním symbolem, ale výtvarností. František Jiroudek

podle hesla: veni, vidi, pinxi si mnoho starostí

s námětem nedělá. Proto, nalezne-li motiv sám o sobě už vykomponovaný, dopadne obraz
dobře, bohužel, to není vždy. Václav Koutský pěstuje realismus, někde suchý, někde naaranžovaný, Evžen Neván a Karel Černý mají současně své výstavy a tak jsou zastoupeni
jen letmými záběry, několik kreseb Arnošta Paderlíka dostatečně charakterisuje autora:
sociální tendence, působivá zkratka gesta a třebas figura od paty k hlavě obvázaná, přece
jenom je to člověk. Zdeněk Sklenář má také vzorů několik, z nichž sur- a dada nejrozhodnější. Vystavují také malíři starší, jako Spála, Holý, Malina, Sychra a j.
Stanislav Talavána
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