Karel Šimon
POD NEBEM B R N Ě N S K Ý C H PŘÁTEL
Stará růže dnů se ve snech třepí zas
s košíčky nocí, ve kterých paměť dětská
přehluboko pamatuje první rány hvězd,
zmatení krásná, jak pod tímto nebem čas,
když neví kam s veršem tímto, kterým sám napsán jest.
Deštníky stromů však nechrání více shledání bílá
a na kůži mokne mých příprav lehounký sen,
že z pramenů neštěstí život do krásy vtéká
a rozpáraná dálka tmy v ústech zpívání
po prvé nechutná útěku hanbou.
Ach, ano, město velkého shledání mého...
však v kameni ještě tesáno není,
ačkoliv blizoučko, blízko na pokraj srdce
položen základ. N a paměť samého života
všecko neplatné provždy pryč spěchá.
Stará růže dnů se ve snech třepí zas,
když dnes, ne naposled, přišel zmatení čas,
s košíčky nocí, v kterých jsme chtěli
před něčím velikým státi,
v němž chlebová kulička básně nebesy bobtná,
než zavalí luzně tento svět.
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K O H O U T I VLHCÍ
Kohouti vlhcí lesem a hlínou
dnes mlčí jako můj sen.
Umírá jitro na barvu sinou,
načpělou večerem.
Netrhám trnky. Nepřijde tma
průsvitná, chudá, lidská.
Krvavá zimní zahrada
prodřená o skaliska.

KOLIKRÁT
Kolikrát konec. Mrtvé slyšte
a mrtvého.
Prstíčkem do země trochu píše.
Ach, píše do svého
sešitu z hroudy. Porozplítá
vzpomínky za živé.
Trošinku píše, trochu čítá
tajemství strašlivé.
Že do země nikoho všichni půjdtrnavou pěší.
Mrtvého slyšte: »Blaženi budou
- ti nejzohavenější!«

VEČER
Ivanu A.
Ještě mi údy provívá krev
abych západy viděl
zpěv smutný v nebeské řeči
včera zelené sedmy dětí
na které kanul med s nízkých stromu
dnes se již tážeme
rozvije se znova
rozvije se znova
ruže domova
dnes se již tážeme
zatím co odlétli ze srdce ptáci
ptáků až skvrnité nebe
Rozuměj Bože mé chůzi v ulicích
v nichž stesk jsem namočil o zemi
až k nebi s ním se pak trmácel
ponořen ve vzduch věrně zdejší
krajiny smutné nejsmutnější
Ještě mi údy provívá krev?
Nevím
Líbám poslední lůžko své
v své zalidněné samotě
a líhám-li líhám jak severák
pod křovinami jimiž rád
viděl bych cestu k nebi se zatáčet
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Oldřich Sirovátka
U P R O S T Ř E D ZIMY
Věře
A jednou bude nejsmutnějších dnů dosti
a odmítaný duben bude odmykat
režnými klíčky hlínu plnou urputnosti že útočila zima vzpurně odevšad,
kdo potom pomyslí?, jak nebezpečně stromy
až v dřeni pálil mráz a pálil sebevíc...
možná, že je tak líp, jak drsně uvědomí
žíravá zima: čekat nelze nic Navečer sněžilo a bylo smutno málem...
Padal sníh setmění a padal se všech stran
a prudká úzkost připomněla tebe J e čisté ráno; v prostoru namodralém,
který je proudy chladu prolínán,
zakrouží holubi a přelétají nebe - -

Petr Tichý
V E L K Ý PÁTEK
Konečně Jan vykročil od stolu ke dveřím. Otevřel je. Mistr překročil
práh. Ostatní za ním. Chudé, opuštěné večeřadlo se čeřilo neslýchanou krásou. Vstoupili do noci.
Kroky prozrazovaly chodce. Šli mlčky a skoro spěšně. Za potokem
Cedronem zamířili k zahradě na hoře Olivové, jíž se říkalo Getsemanská;
chodívalť se tam Ježíš často modlit za svého pobytu v Jerusalemě. Tady,
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u dvorce je obyčejně opouštěl a nikoho z nich nepřibíral ke své samotě.
Dnes se však zastavil, vybral Petra, Jakuba a Jana a vzal je s sebou k cíli.
Nemluvili téměř po celou cestu, ale svátečnost večera nepřestávala v nich
Šumět. Vzhlédli k postavě Kristově zastíněné nocí, překvapeni nezvyklostí
jeho rozhodnutí, potěšeni a vyznamenáni. Najednou však - kráčeli mu už
chvíli v patách - všimli si všichni tři současně skloněné hlavy Mistrovy,
zmalátnění chůze a zčernání, zesmutnění nočního vzduchu v sotva znatelném nepokoji olivových lístků. Jako by se rychle vyprazdňovala studna,
z níž člověk v pustině pije život. Znepokojili se.
Byli již uprostřed zahrady, když k nim obrátil svou tvář. Nepoznali ho
takto dosud a hruď se jim sevřela.
»Smutná jest duše má až k smrti; zůstaňte tuto a bděte!«
Srazili se v hlouček a neodvažovali se ozvati.
Ježíš se jen maličko od nich vzdálil. Těžce poklekl. Zdálo se, že náhle
zeslábl. Učedníci neučinili kroku. Přikováni chvíli stáli a pak mechanicky
usedli, jen zvolna opouštějíce pohledem Krista. Petr se opřel zády o strom,
Jan o Petra a Jakub obepjal pevně a zamyšleně kolena, s čelem skoro na
nich. Tolik je unavilo vzrušení svátečního stolování, že přes upřímnou
snahu nedovedli pozdvihnouti tíhy smutku Kristova k plnému, soucitně
činnému vědomí. Jan chtěl něco říci, ale dotkl se jen Petrovy paže. Jakub
pozdvihl hlavu, ale nechal ji zas úplně klesnout. Petr se nepohnul, avšak
porozuměl a cítil s nimi údiv - údiv - kalící se a rozplývající v rychlé, husté
mlze - spánku... Zatápal po Janovi - a víčka zapadla jemu i druhům.
Samota. - Noc! - Nelze se ubrániti zemi v osamocení noci, která se tmí přede dnem
naší smrti.
Zítra!
Zítřek však je už za chvíli a svítá vlastně v krocích těch, kteří se chystají
nazaretského Učitele zajmout.
Matka, Josef, dílna v Nazaretě, prach zvířený na cestách, jarní pestré
sasanky i bíle zralé klasy, řada nocí na výšinách, vlny jezera Genezaretského, důvěřivý setník a dcera Jairova - - Země - země a lidé. Také toto je
země; kámen, o nějž se opírá, a můra, která se dotkla jeho čela. - Také toto
je země: vítr, déšť a vlahý vzduch lnoucí k tělu. Též prostá látka oděvu je země a svět. Ale zítřek je už nyní a vezme všechno toto zemité a milované
synu Člověka. - Vtiskl horké čelo do dlaní a zdálo se mu vyprahle, že je
vtiskuje do hroudy celého pozemského domova, že tráva i květiny prodírají se svou hebkostí a vůní až k jeho srdci, že krůpěje rosy, voda jezer a pramenů přelévá se přes jeho veškeré cítění, s tisíci lidských očí, důvěřivých,
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zoufalých i šťastných v osvobození. To je vsak málo, málo! - Srdce se mu
chvělo přílivem žehnajících, uzdravujících slov ke všemu a ke všem, kteří
tu zbyli a kteří k němu nedošli, nemohli dojít, ke kterým nedospěl sám.
Uzdravit vás! Dotknout se vašich slepých očí a chorých údů! Dýchnout
teple na promrzlé duše!-Čas však prchal - - Je konec! Na zemi, tady!
Pochopíte někdy, že i mé utrpení je práce pro vás? - Pochopíte?
Pochopíte?
První krůpěje potu vyrazily na čele Ježíšově, ale nezpozoroval jich.
Jak byste mohli uvěřit v moji pravdivost a lásku, kdybych - nezemřel ? Ale oni mne snad nepochopí. Nikoli snad. Jistě! - - Noc kolem Krista vyschla a tvrdla bez veškerých snů, bez tajemných šelestů, bez líbeznosti, bez
citu. Lidé byli blízko i daleko v domech, rmoutili se i radovali, spali i bděli,
ale - nevěděli, nepotřebovali vědět o Kristu, o jeho samotě a tesklivosti.
Úzkost se tříštila v děs: nebudou lepšími, nezanechají jízlivosti, malichernosti, nenávisti a zálibného rytí v bahně. Lidstvo! Bláznivě a s potěšením tleskají u uší do stoupajícího bláta, tenounce piští jako bodavý, odporný hmyz, tupě a vyjeveně nakukují do očí a bezcitně a zvědavě se párají v hoři, jež není právě jejich. - Podívej se, Ježíši, to je lidstvo, to jsou
lidé! T i nevymění čistou jednoduchost bratrských přikázání za dráždivé
koření zla, i když zpotvoří, zchromí a zabije, rozšlape je samotný. - Zbytečná, marná práce!
Otče! Otče!
Tělo Kristovo se zachvělo a všechny nervy sebou prudce, bolestně
trhly: Zbytečná, zoufale zbytečná bolest dne, jenž už jde vzduchem! Tělo
ztrnulo úlekem, ustoupilo pudovým odporem (samo v sobě, bez pohnutí
navenek), odporem před ranami, před hrubostí a zákeřností cizích rukou.
Potom však povolilo a schoulilo se k zemi s tichým, bezhlasým štkáním
k ptákům, zvířatům, lidem, rostlinám i k holé prsti, s prosbou o blízkost
a záchranu, o dobrotu.
Učedníci spali.
Nic se nehnulo. Kapky potu se smekaly na zem a rudě, temně ji třísnily.
»Otče, je-li možno, odejmi tento kalich ode mne - avšak - ne má, ale
tvá vůle se staň.«
Slova synovské oddanosti, jež vydobyl z černého žalu své síly, zůstala
nad ním státi jako sestupující síla. Jinak by člověk těmito minutami neprošel!
Ožil a vstal. Petr, Jakub a Jan! Živé, přátelské duše, které s ním v jeho
smrtelné, hrůzné trýzni - Stanul nad nimi. Oddechovali zhluboka a zdálo se - šťastně. Nebděli! -
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Antonín Strnadel:

KRESBA

Kristus stál. Nemohl se odtrhnouti od živoucích, teplých a drahých utrmácených tváří. Zchvátila jej presmutná, trpká lítost, že jej spánkem opustili
i tito. »Zdaž jste nemohli jediné hodiny bdíti se mnou?« - Avšak dříve než
výčitka přešla popraskané rty, zněžněl otcovsky nad zemdlenými přáteli
a - téměř se zaradoval, že mohl trpět veškeru bouřlivou smršť mysli sám.
Vrátil se na své místo a znovu se obrátil k Bohu.
Po chvíli zatoužil ještě jednou slyšeti vlídný lidský hlas, ale obrátil se
a viděl učedníky stále spící. Neprobudil jich.

175

Náhle mu ztichlo srdce: nocí protáhla změna. Vzpřímil se. Zrádce se
blížil. Ucítily ho stromy, země i kamení a Ježíš zchladl návalem slabosti,
plné odporné ošklivosti. Učinil rychle několik kroků k spícím. Položil ruku
na Jakuba a Jana. »Vstaňte a pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mne
vydá!«
*

Josef z Arimatie, vznešený člen velerady, jenž ctil Ježíše a věřil v jeho
království, odvážil se a vstoupil k Pilátovi, aby požádal o tělo Ježíšovo.
Bylť v nedaleké zahradě hrob vytesaný ve skále, v němž nikdo ještě neležel, a blížila se hodina, o níž těla mrtvých nesměla zůstati na kříži, ani
v ten den býti pochována. Pilát svolil. Byl by už rád načisto skoncoval
s touto záležitostí, která rozdmýchala nezvykle jeho klid a výstražně se
vpletla i do manželčiných snů. »Ano, vezmi ho a pohřbi!« Ať aspoň není
po vůli Židů! Kéž by se mohl vrátiti do zřetelného, netajemného Říma!
Josef obstaral jemné plátno a ubíral se na Golgotu.
S ním šel i Nikodém, ten, jenž rozmlouvával potají s Ježíšem; nesl
s sebou vonnou smíšeninu myrhy a aloe.
Mlčeli. Oba zřeli v duchu znova a znova roztrženou oponu chrámovou
z dnešního úžasného odpoledne a oba myslili na Mistra, který zemřel a od
kterého přece nepřestávali čekat nějaké pokračování v rozhovoru, nějaký
závěr, třeba se to neodvážili nahlas přiznati, ani sami sobě vysvětliti. - Jsme
tvrdé pokolení a lpíme na povrchu věcí, jež dovedeme nahmatat, a na slovech, která podpírají naše těla i duše jako zlacená hluboká křesla. - Bylo
jim smutno. Podobali se putujícím stromům, hledajícími úpěnlivě své
kořeny.
Když přišli na Golgotu, nic se nikde nehnulo, nikoho nevyrušili. Oba
lotři měli zlámané údy a Kristus měl proboden bok na zjištění smrti. Pod
křížem polo klečely, polo seděly Matka Páně, Magdalena a ještě dvě jiné
ženy a Jan s několika druhy stál, jako by hlídal tento ztrnulý, mrtvý tábor
na místě popravčím. Kříže a skupina postav, vytesaná do večera, černala
stářím velkého žalu a stesku nad lidstvem. Josef z Arimatie a Nikodem
násilně polkli a - rázně vykročili ke kříži. Museli jednat rychle; sobota
se blížila.
Skupina oživla v pohybech.
Namáhavá, opatrná práce. Nocí se ozvalo zaskřípnutí kleští. Kladivo
padlo na zem, dřevo zasténalo. Vytahování hřebů z ran pronikalo všechny.
Konečně Nikodém sestupoval s žebříku s uvolněným Tělem Páně přes ramena. Tato náhlá tíha bezvládného těla Mistrova jej znova a mocně do-
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jala. Rovněž ostatní se v této minutě shrbili, jako by žalné břímě přijali
i oni. - Nezačíná betlemská noc? Není tato noc jeskyní zrození?
Kde jsou však ovečky, které by tě zahřály, Ježíšku-pacholíčku ?
Konečně tedy k tobě smím, konečně tě hýčkám na klíně! - Pomalu,
viď, synáčku, aby tě to nebolelo. Ale jsi už u mne, u matky. Ach ne, nic
ti nevyčítám, jenom pláči, protože jsi mi tak blízko, že tě mohu líbat.
Nediv se, po takové době! - Jen ještě tento divný věnec ti dám pryč. Mariina ústa se snesla s nekonečnou, něhyplnou opatrností k ranám po
trnech. - Slyš, poslouchej, dítě! Tehda se prý andělé zjevili pastýřům,
orlové z hnízd v noci vyletovali, květiny pod hvězdami se otvíraly a básník
i imperátor v Římě tušili tvůj Betlem. - Poslouchej! Neslyšíš zas anděly?
Kdopak to tu naříká ? - Prosím vás, tiše, je tak unaven a po prvé si
odpočívá. - Budu ti zpívat, docela tichounce, jen tak pro tebe a pro mne,
chceš? Nikdo však neslyší slov, nikdo neslyší pláče v písni. Matka Páně
celou tu dobu mlčí, z otevřených očí se jí lijí beze zvuku slzy a pravicí stírá
a smývá ubohou tvář svého dítěte. Magdalena objímá zdrásané, chladné
nohy s divokým štkáním a Jan s ostatními rozvinul plátno, aby Ježíše zahalili a vložili prozatím - přes sobotu - do hrobu ve skále. Přikládají chvatně
trochu vonných věcí.
Napřímili se. Jemné plátno je na mnoha místech zvlhlé od slaných,
potají stíraných krůpějí. Muži stojí ostýchavě. Jak mají vzíti Mistra z této
náruče ?
Vtom Matka zdvihla k nim sama svou tvář. Jen ještě okamžik mi ho
ponechte! - Říci však nemohla nic; tak měla hrdlo stažené a němé. - Potom
se ještě jednou sklonila lící k líci synově, našla jeho mrtvou probodenou
ruku a dala si ji na rty - jako na památku dávné hry se synáčkem nemluvňátkem. Vrátila ruku na prsa a znovu vzhlédla k mužům: Vezměte si jej! A teprve nyní, když syn opouštěl navždy její objetí, zavřela se jí pomalu
a unaveně naběhlá a horká víčka - - -
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Rainer Maria Rilke
Z D O P I S Ů BÁSNÍKOVI
Paříž, dne 17. února 1903.
Velevážený pane,
Váš dopis mě zastihl teprve před několika dny. Děkuji Vám za jeho
velikou a milou důvěru. Sotva zmohu více. Nechci zkoumat druh Vašich
veršů; neboť jsem dalek jakéhokoliv úmyslu kritisovat. Ničím nelze méně
vniknout do uměleckého díla, než kritickými slovy: dojde tím vždy k více
nebo méně šťastnějším nedorozuměním. Věci nejsou tak pochopitelné a vyslovitelné, jak by nás mnozí chtěli o tom přesvědčit; většina prožitků je
nevyslovitelná, přiházejí se v prostoru, jehož práh slovo nikdy nepřekročilo, a nevyslovitelnější, než vše jiné, jsou umělecká díla, tajuplné existence,
jejichž život trvá vedle našeho, jenž zaniká.
Předesílám-li tuto poznámku, smím Vám už jen říci, že Vaše verše nemají vlastního ražení, ale jsou v nich tiché a skryté náznaky osobnosti. Nejzřetelněji to pociťuji v poslední básni »Má duše«. Zde se hlásí o slovo
a výraz cosi vlastního. A v krásné básni »Leopardimu« vyrůstá snad jakýsi
druh příbuznosti s oním velkým, osamoceným. Přesto nejsou básně samorostlé, nejsou samostatné, ani ona poslední a »Leopardimu« ne. Váš dobrotivý dopis, který je doprovázel, neopomíjí mi vysvětlit mnohý nedostatek,
který jsem cítil při čtení Vašich veršů, aniž bych jej mohl přesně pojmenovat.
Ptáte se, zda jsou Vaše verše dobré. Ptáte se mne. Ptal jste se dříve
jiných. Posíláte je časopisům. Srovnáváte je s jinými verši a znepokojujete
se, když některé redakce Vaše pokusy odmítají. Nuže (když jste mi dovolil, abych Vám poradil), prosím Vás, abyste toho všeho nechal. Hledíte
ven, a to teď především nesmíte činit. Nikdo Vám neporadí a nepomůže,
nikdo. Je jen jediný prostředek. Jděte do sebe. Prozkoumejte důvod, jenž
Vás nutí psát; zkoumejte, zdali rozpíná v hlubinách Vaší duše kořeny,
doznejte si, zda byste musel zemřít, kdyby Vám bylo znemožněno psát.
Toto především: ptejte se v nejtišší hodině Vaší noci: musím psát? Pátrejte
v sobě po hluboké odpovědi. A kdyby zněla kladně, kdybyste se mohl oné
vážné otázce postavit vstříc s pevným a prostým »musím«, potom si budujte život podle oné nezbytnosti; Váš život i v nejlhostejnější a nejnepatrnější hodině musí být známkou a důkazem onoho puzení. Potom se přibližujte přírodě. Pokuste se jako první člověk říci, co vidíte a prožíváte
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a milujete a ztrácíte. Nepište milostné básně; vyhýbejte se v začátku oněm
formám, které jsou příliš běžné a obyčejné: jsou nejtěžší, neboť k tomu
přísluší veliká, vyzrálá síla, dávati vlastní, je-li po ruce spousta dobrých,
někdy i skvělých výtvorů. Proto se zachraňujte od všeobecných motivů
k těm, které Vám skýtá Váš vlastní všední den; vypisujte své strasti a přání,
přechodné myšlenky a víru v nějaké krásno - vypisujte všechno s vroucí,
tichou, pokornou upřímností a k výrazu používejte věcí svého okolí, obrazy svých snů a předměty své vzpomínky. Zdá-li se Vám Váš všední den
chudý, nežalujte na něj; obviňujte sebe, řekněte si, že nejste dost básníkem, abyste přivolal jeho poklady; neboť pro tvůrce neexistuje chudoba
a žádné místo mu není ubohé, všední. I kdybyste byl ve vězení, jehož stěny
by k Vašim smyslům nepropustily jediný ohlas světa - neměl byste pak
ještě stále své dětství, skvostný královský poklad, pokladnici vzpomínek?
Tam zaměřte pozornost! Pokuste se obnovit zapadlé zážitky oné vzdálené
minulosti; Vaše osobnost se upevní, Vaše osamocenost se rozšíří a změní
v šeřící se obydlí, které zdaleka míjí hluk ostatních. - A povstanou-li z tohoto obrácení do nitra, z tohoto ponoření do vlastního světa veríe, nepomyslíte ani, abyste se někoho ptal, zdali to jsou dobré verše. Nepokusíte
se ani obrátit na ně pozornost časopisů: neboť v nich budete spatřovat
milý, samozřejmý majetek, kus a hlas srdce. Umělecké dílo je dobré,
vzniklo-li z nutnosti. Způsob vzniku je už sudidlem: není jiného. Proto,
vážený pane, neznám pro Vás jiné rady než této: jít do sebe a zkoumat
hloubky, ve kterých pramení Váš život; u jeho pramenů naleznete odpověď na otázku, zdali musíte tvořit. Přijměte ji tak, jak zní, bez výkladu.
Snad se ukáže, že jste povolán stát se umělcem. Pak vezměte ten los na
sebe a neste jej, jeho tíhu a velikost, aniž byste se ptal po odměně, která
by přicházela zvenčí. Neboť tvořící musí být světem pro sebe a všechno musí
nalézti v sobě a v přírodě, ke které se přimkl. Snad ale budete nucen po
onom sestoupení do sebe, do své osamocenosti, vzdát se básnění (stačí,
jak řečeno, cítit, že byste mohl žít bez psaní, abyste vůbec psát nesměl).
Ale i pak nebylo marné ono soustředění, o které Vás prosím. Váš život
od toho okamžiku najde jistě vlastní cesty, a aby byly dobré, bohaté a daleké, to Vám přeji více, než mohu říci.
Co Vám mám ještě povědět? Zdá se mi, že bylo vše po zásluze zdůrazněno; a konečně, chtěl jsem Vám také jen radit: prorůst tiše a vážně vývojem; nemůžete jej prudčeji porušit, než když budete hledět ven a zvenčí
čekat odpovědi na otázky, které může snad zodpovědět v nejtišší hodině
jen Váš nejvnitřnější cit.
Potěšilo mě, že jsem našel ve Vašem listě jméno pana prof. Horáčka;
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chovám k tomuto laskavému učenci velikou úctu a po léta trvající vděčnost. Byl byste tak laskav a řekl mu o mých citech k němu; je velmi dobrotivé, že si na mne ještě vzpomíná a dovedu to ocenit.
Verše, které jste mi přátelsky svěřil, Vám zároveň zase vracím. A děkuji ještě jednou za velikost a srdečnost Vaší důvěry, jíž jsem se snažil
touto upřímnou a podle nejlepšího vědomí psanou odpovědí být trochu
více hoden, než ve skutečnosti jako cizinec jsem.
S veškerou oddaností a účastí
Rainer Maria Rilke

Prelozil Rio Preisner

„TARTUFFE"
N Á R O D N Í H O DIVADLA
Na představení Molièrova »Tartuffa«, uvedeného nyní Národním divadlem, si vždy znovu ověříte francouzský pojem klasičnosti jako absolutní
uměřenosti mezi obsahem a výrazem, vnitřním žárem myšlenky a pevným
tvarem, takže pochopíte estetiky, kterým se jeví ve srovnání s takovými
a podobnými díly románskými veškerá ostatní evropská klasika romantickou, neboť - jestliže bylo sice životní potřebou vývoje uvolnění z pout této
svrchované harmonie obsahu a formy - třeba doznat, že jí v takové vladařské svrchovanosti později nebylo zatím dosaženo. Ale tato připomínka není
vstupem k vědnému srovnávání evropských klasicismů, nýbrž je jen východiskem k docenění nového překladu Svatopluka Kadlece, jehož zásluhou můžeme vnímat zjemnělost i pevnost tohoto arcidíla. Ač francouzština Molièrova je sice dosud živým jazykem, bylo by nicméně třeba modernímu francouzskému jevišti nalézat namnoze současný adekvátní výraz.
Kadlec svým překladem zrušil historickou vzdálenost, pokud by ji navozoval výraz Molièrův, a nalezl takovou moderní sdělnost pro naše současné hlediště. Vázán jen duchem dramatu, jeho lidským obsahem a jeho
slovní obrazivostí, mohl svobodně hledat český konformní výraz pro tuto
věčnou báseň, nepoután tradicí jazyka, ale... nemaje také ani příměru v dějinách naší společnosti a řeči pro svět lidí Molièrových, neměl lehký úkol.
Tato svoboda, poněkud danajská, jej nepřiměla ke zvůli, s níž by jistě
také mohl vytvořit živé divadelní dílo tlumočnické, ale vzdálit se originálu,
aniž by to bylo postřehováno nebo dokonce mu vyčítáno, nýbrž vedla jej,
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lze-li tak říci, ještě k větší odpovědnosti, což i u našeho nynějšího vyspělého
překladatelství je úkazem dost vzácným, ale u baudelairovského tlumočníka jitřivě přesného výrazu zjevem přirozeným a zákonitým.
Kadlecův překlad vystřídává zestárlý překlad Kaminského, který úctyhodně vykonal svou službu, dlouho neoceňován, doceněn, až když stárnul,
vynikaje konversační plynulostí a jevištní živostí, dbaje formy originálu,
ač místy ve výrazu pouze přibližném, trpěl trochu převahou úsilí po rýmu
nad úzkostnou pozorností k obsahu, ale jinak byl překladem inspirovaným
a poctivým, který dosloužil a jejž Kadlec nahradil nyní svým překladem,
v němž dosáhl zvláštního souladu mezi jadrností slova a jeho vzletem, mezi
jeho přiléhavostí a lehkostí, a mezi umností a přirozeností veršů, na jejichž
koncích štěpné rýmy, jemně hledaného zvuku, korunují rovnováhu vzníceného obsahu a ukrocené síly výrazu, vlastní rajskému řádu této mistrovské skladby. Ač tato jasná hodnota překladu Kadlecova, který je skutečným činem básnickým, je zjevna i bez jeviště, teprve jím je plně dotvrzena,
protože teprve v ústech herců, jimž nejen umožňuje, ale jež přímo nutí do
správné charakteristiky postav, zjevuje se i jeho funkční cena, spočívající
v tom, jak jim, hercům, určuje sice přísnou stylisaci mluvy i chování, aniž
by jim však tísnil přirozenost řeči a pohybu. Hodnotu Kadlecova překladu
lze tedy shrnout takto: má poetický vzlet, exaktní přesnost smyslu, odpovědnou volnost výrazu a rujnou plynulost přirozené konversace. Mnohá
původní básnická sbírka zůstane daleko za touto výsostnou službou klasikovi. Kadlecův překlad by měl být vydán.
Není u nás jistě lepšího režiséra pro mohutnou komorní skladbu scénickou, jakou je »Tartuffe«, nad Dostala, u jehož režie této komedie - po
parnasistických inscenacích Goetha - mizí akademičnost v živelném proudu
Molièrovy životnosti, ba třeba dokonce zvolat časovosti. Neměnnou scénou
Dostal zdůraznil, že jeho zájem náleží vlastní básni a nikoli doličnému
prostředí a že prostor se musí vydobýt především z dialogů. Abychom zcela
pochopili dosah jeho inscenace, uvědomme si nebezpečí, spočívající v tom,
že naše moderní inscenace Molièra trpívaly rokokovou nebo lépe mozartovskou hravostí, to jest přemírou stylisace, v klamném domnění, že v něm
stejně není bezprostřední přirozenosti - kterou tajila forma - takže se
v nich bylo možno shledat s recitací místo s mluvou a s lidmi na historisujícím kothurnu. Dostálovo pojetí »Tartuffa« se od tohoto chápání odvrátilo. Podpíráno novým překladem, přitakává životnosti básně, ale současně
dbá i její koncisní formy. Je klasické v pravém slova smyslu, kdežto jeho
goethovské inscenace byly nutně poněkud klasicistní. Uměřenost výrazu
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nikde neutlačuje živoucnost obsahu. Režisér se tu stal neviditelnou hybnou
silou inscenace. Tento pokorný i uchvatitelský Dostálův čin je plodem
uzrálého mistrovství.
Po vyznačení Dostálová základního postoje - než přistoupíme k popisu režijního uskutečnění jeho pojetí - posuďme prostor, v němž bylo
hráno. Vytvořil jej Sládek pro patero dějství jediným interiérem, který
nebyl měněn. Tímto monumentalisujícím jednocením plánoval Sládek
šťastně scénu pro drama, narušoval si ji však rozpačitým provedením. Vertikálně dostal svým návrhem dvě plochy, a to mírným stupňovitým zdvižením podlahy asi v první třetině jevištní hloubky. Uprostřed vztyčil na širším spodku objemný, barokně točitý sloup, na němž spočívá otevřený strop
se široce vykrojenými otvory, jimiž je provlečena sytě rudá látka, vedoucí
odtud do dvou stran storovitě kolem dveřních portálů a uprostřed stékající
od spodku sloupu klínovitě na zem, látka tíže a hebkosti sametu, která se
zažíhá světly v prudké přísvity zvláštní temné smyslovosti; otvory ve stropě
tuto tíživost látkových i dřevěných hmot vyvzdušují. V pozadí, trochu
doleva, stojí vysoké silné měšťanské dveře, světle hnědé s matnými lesky,
jimiž se vchází dovnitř Orgonova bytu, a vpravo vpředu téměř u jevištního
portálu jsou ještě druhé takové dveře, vedoucí zvenčí z domovní chodby.
Od těchto pravých dveří umístil výtvarník v oblouku do pozadí směrem
doleva k vnitřním dveřím asi deset kuželkovitých, jakoby svícnových sloupků, dole bachratých a zužujících se do jehlancovitých špiček, kterými zdrobňoval až do titěrnosti tento interiér, aniž by kromě symboliky ludvíkovského nábytku měly nějaký hlubší smysl než okrasný; s pravé strany od
těchto dveří do středu vede krátké balkonkovité zábradlí, které účelně
rozrušuje a svírá přílišnou rozlehlost interiéru a které ještě kratčeji pokračuje vlevo interiéru pod záclonový závěs. V široké mezeře, kterou tato
bočná zábradlíčka vytvářejí, je umístěn vlastní nábytek interiéru: vpravo
od středu dvě židle na vyvýšené ploše k důvěrným domluvám otce Orgona
dceři Marii stran sňatku a pro vzdorné pobídky Doriiny Marii, doleva
skoro uprostřed elipsovitý stůl s žlutohnědou těžkou pokrývkou, pod nímž
Orgon vyslechne Tartuffova vyznání Elmiře, a s třemi židlemi, dále pak
doleva těsně pod záclonou a pod levým zábradlíčkem malé křeslo. Nábytek je sice černý, ale barevně převládá jeho červené polštářování, jímž
je bohatě vykládán. Vedle uvedených rokokových prvků v dekoraci, které
jsou bílé, včetně zábradlí, na místě levé stěny řasnatá záclona propouští
a květnatý závěs odráží světlo, které Štědře rozjasňuje interiér. Výtvarník

jím vhodně slučuje prostor přijímacího salonu i obývacího pokoje a zdů-

věrňuje v něm ovzduší přiměřeným osvětlováním, jež jej šťastně uvolňuje
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nebo stísňuje a nenápadně vybarvuje sytými barevnými přízvuky ve dvou
základních barvách: černavé a rudé.
Sládek intonoval nejdříve jednoduchost a smyslovou tíživost prostředí
v podstatě správně dveřmi, nábytkem a látkami, potom dospíval krouceným sloupem a fantastickými výkroji stropu k prudké symboličnosti, již
zmirňoval drobným sloupovím a květovím. Prvky realistické s barokním
přebujením jedněch tvarů a rokokovým zdrobněním druhých se mají vyvažovat, ale nesmířeny zcela harmonisujícím pojetím, zápasí spolu. Tento
výtvarný zápas s pokřikem rokokových sloupků ruší poněkud Dostálovo
vyrovnané režijní pojetí. Sládek se tedy nemýlil v intonaci tvarové i barevné, ale dělal chybu v provedení správného základního akordu prostorového, který je příliš disharmonický, aby mohl vplynout do vyšší jednotící
harmonie akordu výsledného.
V tomto dramatickém prostoru Dostal nenechal v prvním dějství sednout shromážděné příbuzenstvo Orgonovy rodiny, ač většina konversačních pojetí této komedie tak činívá, začasté nebezpečně tím usazujíc i rytmus
hry, nýbrž určil, aby osazenstvo Orgonova bytu při zdvíhání opony vcházelo na scénu zadními dveřmi z hloubky interiéru a zůstávalo pak v popředí
porůznu stát, kromě Pernelly, která na odchodu k předním dveřím vpravo
se najednou za řeči otáčí, vrátí se a usedajíc či postávajíc pokračuje v hartusivých výtkách své rodině. Všichni při nich co chvíli neklidně přestupují
sem a tam, jen služka Filipka pro kontrast trčí u pravých dveří. Toto na
pochodu postavší rodinné shromáždění vyvolává dojem hybnosti, která
prospívá rytmickému nasazení hry. Po utišení sporu o Tartuffa vchází
dveřmi vpravo, kterými právě odrejdila paní Pernellová, dlouhým krokem
její syn Orgon z dvoudenní cesty, aby naléhavě vyzvídal na Dorině, která,
odbírajíc mu plášť a klobouk, zouvajíc mu vysoké boty, dávajíc mu domácí úbor - stále v práci - musí mu vypravovat, co je nového doma, zejména s Tartuffem. Z allegra začátečního sextetu přešel Dostal do ritardanda trií a kvartet, v nichž měnil průběhem dvou dějství důmyslně rytmus, rozehrávaje tu nejdokonaleji dvě tria: Doriny, Marie a Orgona o ženichovi Tartuffovi, a Doriny, Marie a Valèra o lásce - mezi nimi rozmarné duetto Doriny a Marie o radě ke vzdoru - z nichž zvláště první trio, při
němž Orgon a Marie sedí proti sobě na židlích vpravo a Dorina okolo nich
dorážlivě šmejdí nebo s výsměšnou drzostí naslouchá, sedíc s nataženýma
nohama nedaleko u stolu uprostřed, a druhé trio, odehrávající se v těchže
místech, leč se všemi stojícími, dosahovala svěžím briem lesku vysoké komorní souhry. Třetí a čtvrté dějství, dějství Tartuffova, přinášejí zvláště
typická duetta Tartuffa a Elmiry a Tartuffa a Orgona, a znovu Tartuffa
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a Elmiry, vyhrávaná vlevo před stolem většinou vsedě na židlích a na
křesle vlevo. Vpravo na vyvýšenině poblíže dveří, zde jediné ve stoje, se
odehrává závěr dějství. Všechny výjevy umístěny do naléhavého popředí,
takže Tartuffovy scény krásně vystupují. Podrobné situační řešení obsahuje výklad o interpretaci role Tartuffovy. V pátém dějství shromáždil
Dostal ohroženou rodinu kolem stolu a doleva interiéru, dbaje, aby žádné
přeskupení nerozrušilo ustrašený houf rodinný, který se k sobě v nebezpečí přimyká v ustarané poplašenosti. Rány dopadají zprava, odkud přijde
Loyal a Tartuffe, kteří se vsak rozehrávají jen nejdále dopředu před stůl,
aby nerušili kruh semknuté rodiny; na téže vyvýšenině vpravo, odkud Tartuffe udeří na rodinu, dostane ránu sám, zatčen královským úředníkem.
V závěru se rodina po osvobození uvolní a přehraje do středu.
Největší stylisace a největší přirozenost se snoubí v těchto Dostálových
režijních řešeních, zakládajících onu klasičnost rovnováhy akcí a dialogů,
které byly vypracovány s pozoruhodnou pečlivostí. Ne nadarmo jsme se
dovolávali pojmů hudebních, protože Dostálovo rozehrávání a vyhrávání
dialogů dbá zákonů souhry komorního tělesa - které lze nalézti v Molièrově skladbě, ale nikoli každý by je tam nalezl - jež Dostal vyčetl z jeho
geniální partitury a na nich vybudoval svou zklasičtěnou inscenaci. Po
samoúčelnosti hry, která je rakovinou našeho moderního jeviště, ani památky.
*

Václav Gottlieb oblékl »Tartuffa« v ladné a skladné tvary a barvy
takto: Tartuffa ve třetím a čtvrtém dějství do černého šatu; do černých
spodků a punčoch, do černé rubáškové tuniky nad kolena, přepásané bílým
provazcovitě spleteným páskem, a do lehké černé pláštěnky; tento základní černý úhoz současně zmirňoval i zvyšoval kontrastními bílými
manžetami, velkým bílým krejzlem a bílým kapesníkem; v pátém dějství
pak jej oblékl do těžkého vrchního černého pláště, přehozeného s pravého
ramene na levou ruku, a do vysokého špičatého klobouku. Orgona, přicházejícího zvenku na počátku prvního dějství, oblekl do dlouhého hnědého pláště, volně splývajícího, s širokým šedivým kloboukem, dále do
hněděžlutých vysokých bot, hnědých spodků, hnědého kabátce s bílými
manžetami a širším bílým límcem; po odložení tohoto cestovního šatu mu
zůstanou pro ostatek tohoto a pro druhé, třetí i čtvrté dějství spodky
a hnědé punčochy, k nimž mu Dorina přinese domácí ústroj: kostkovaný
světlý župan s kožišinovým lemem vedle červené obruby, trepky a čepičku,
dlouze dozadu převislou do Špičky; v pátém dějství k hnědým spodkům
a punčochám oblékne místo domácího úboru hnědý bolerový kabátek
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s bílým límcem a manžetami, a střevíce se žlutými přezkami. Valére má
světle fialový kabátek se žlutým lemováním vpředu, světle fialové spodky,
vestu ještě světlejší, bílé punčochy a fichu; paruku kaštanovou; jeho jásavě
fialový šat dostává od scénických světel skořicové přísvity. Cléantes nosí
sytě modrý kabátec a spodky, žlutavou vestu, bílé punčochy a fichu, paruku
světle kaštanovou. A Damis jemně nazelenalý ludvíkovský kabát se spodky, bílé punčochy a fichu, a světlou paruku. Pan Loyal přijde v černém
dlouhém, těsně přiléhajícím kabátě s bílým límcem, v černých spodcích
a punčochách, v rukou nízký černý lodičkovitý klobouk a s bílými rukavicemi na rukou, třímajících černé úřední desky. U tří úředních královských činitelů v závěru komedie převládají žluté kabátce z těžší látky
s příslušným přepásáním, široké klobouky a hnědé vysoké boty.
Ladění barev i tvarů těchto mužských kostýmů nikterak nezadá ženským, na nichž ovšem triumfují křehké barevné akordy: tak především na
svůdné parádnici Elmíře, jak ji viděl Molière sočícíma očima bigotní Pernelly; nejdříve v prvním dějství se objeví v mírné krinolině, žlutí jen nadechnuté, s rafinovaně průsvitným lehoučkým tmavým přehozem, potom
bez přehozu, dále v druhém a ve třetím dějství zrůžovělou světly - a patrně i rozohňujícím žárem z chytré ženské hry s Tartuffem - vždy s bohatým, jemně drobným krajkovím na lehce vzedmutém poprsí a kolem oblých
loktů; tato oslnivá hra lesku růžově žlutavého hedvábí je potom v pátém
dějství půvabně ztlumena malým modravým přehozem. Pak je tu milostná
nevěsta Marie v blankytné krinolině s bílými krajkami, s plavými rulíky
vlasů s ozdobami, důvtipně barevně vyladěna na vyšší tón, mohli bychom
říci koloraturního typu, než barevně mezzosopránová Elmíra, ale obě
držené v dívčím půvabu; u paní Elmíry snad poněkud příliš dívčím. Druhá,
protilehlá dvojice, Pernella s Dorinou, byla výrazně, ač souladně rozlišena.
Pernella do černé šustivé upjaté krinoliny a do čepce, lemovaného stejně
jako rukávy, až u zápěstí ovšem, skromnými krajkami, které těsně obepínají i krk; do rukou dostala černou ťukavou hůlčičku. Rejdivá Dorina nosí
ovšem vlnitě zvonovitou žlutou sukni s cihlovými podélnými pruhy, vzadu
s velikánskou mašlí ze stejné látky, takže je zde vidět, jak kostymář u ní
záměrně uklidnil barvy a tvary do prostoty, ponechávaje jí však přirozeně
bílou koketní zástěrku a bílý čepeček s krajkami, jež lemují i nahé záloktí,
bílé punčochy a žluté střevíčky s vysokými podpatky, které zde nosí také
ostatní dámy, aby získaly nadneseně ladnou a čipernou chůzi. A konečně
se tu mihne němá postava Filipky s šedivě žlutou pelerinkou a nepostradatelnou krabicí. Na Gottliebových kostýmech nutno ocenit kromě barevŘád X . 14.
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ného i tvarového souladu, který jsme zdůraznili, užívání čistých barev v jasném základním úderu, což je v souladu s klasickou čirostí Molièrova díla.
*

Štěpánkův Tartuffe je olysalý chlap s bělajícím se temenem pod prořidlými vlasy, které olezle splývají na krk vzadu i zpředu trochu jako vodníkovi, jehož připomene také bílými horními víčky a celkovou trochu pošklebnou bledostí tváře, málo zruměněnou na lících i na nose. Chodí přikrčen a sehnut, silně poklesávaje v kolenou, zvysoka naťapávaje bočitýma
nohama, našlapujícíma více na špičky než na paty. Když je (čtvrté dějství) zaskočen, vzpřímí se do spatného výponu, vychrlí s násilnou výhružností svou zlobu a prudce odkvapí. A když se pak (páté dějství) vrátí,
zaujme caesarskou pózu s pláštěm přes levičku přehozeným, dodávaje volnou pravičkou, důležitostí a výhružností vztyčenou, důraz na předstíraný
zřetel k státním zájmům. Zatčen, divoce se nasupí, několika skoky se octne
u dveří a zmizí s vlajícím pláštěm jako ďábel. Dveře se zavřou, jako by se
za ním zem slehla. Široká tvář Štěpánkova Tartuffa s oběma mírně staženými koutky střídá pošklebek s trochu plačtivým výrazem, stupňujíc přikloněnou hlavou vzezření podlé zkroušenosti, v němž často zaplanou pátravě či divoce pronikavé oči. Černý šat svírá do štíhlosti rozložitý selský
zjev tohoto žravého a smyslného chlapa. Maska zkroušenosti a vážnosti
Štěpánková Tartuffa je maskou horečné neřestnosti a hlavně krocené panovačnosti.
Komposice Štěpánkova hereckého díla v Tartuffovi je taková:
Přichází ve svém nástupním dějství dveřmi zprava a okázale v nich
vyhlašuje, jakmile zpozoroval, že to slyší Dorina, zájem o almužníky, hlásaje svou líčenou dobrotu do dveří, otočen zády do pokoje a bokem do
hlediště. Jakmile se potom otočí k Dorině, s níž jedná povýšeně proti
ostatním, k nimž se chová úslužně, spočine očima - se sepjatýma rukama
na břiše - na jejích vnadách, vzápětí je s pokryteckou odmítavostí odpažené pravice kapesníkem zakrývaje. S Elmírou, která vešla, mluví
měkkým, širokým hlasem, vyptávaje se na její zdraví. Usedne s ní na
židli vpředu před stolem. Líbaje její ruku s oplzlou cumlavostí, rozohňuje se do nosově vášnivého tónu a několika doteky jejích rukou, nohou a prsou se rozplamení do horoucího vyznání obdivu její kráse, nabízeje jí horkým hlasem své srdce. Skloní se s polibky nad její kolena.
Elmíra, zchytrale pobouřena, trochu se narovná, Tartuffe se ovládne. Zde
Štěpánek vytváří první skvoucí přechod k omluvné pokoře, do níž se však
mísí troufalý přízvuk chlípného muže - »je také jen člověk«, říká - a pokračuje v sebeshovívavém tónu - »neboť je člověk, chybující, nejsa andě-
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lem«, tak se obhajuje - aby vzápětí, stržen novou vlnou žádosti, objímaje
Elmíru v pase, vyvrcholil zmámeným hlasem projev své smyslné chtivosti.
Štěpánkův hlas zní trochu zdušené i v rozeplání do zalykavé vášnivosti.
Jakmile se ozve Damis, přehraje se Tartuffe do krajního křesla vlevo, větře
nejdříve ve střehu, co Damis viděl. Poznav z jeho rozhorlení, že ví vše,
zaujme současně provinilou i bdělou pózu. Číhá, připraven k obraně. Tak
si Štěpánek uchystal nový přechod k líčenému vyznání své viny Orgonovi,
který právě vešel a jemuž volným přednesem, plným předstírané upřímnosti, se začne vyznávat ze svého činu, patheticky jej zveličuje, aby jej nadsázkou učinil nepravděpodobným, klesaje před ním na kolena a stupňuje
strojený stud do vášnivě vyznavačského tónu. Tím Orgona odzbrojí. Tento
obsah je sice v štědré bohatosti v Molièrově textu, ale Štěpánek z něho
všechno vydobyl, nalézaje nejen pravé tóny v hlase, zkormoucený výraz
v tváři, rozohněný lstivostí, nýbrž i přesvědčivé přechody a vazbu. Vystupňuje svou podlost líčenou šlechetností (zrazováním Orgona před plísněním a vyhnáním Damise), jíž Štěpánek dal nesmírný důraz tím, že toto
místo mluví tiše, s domlouvavou naléhavostí, takže již odzbrojený Orgon
je dojat. Zvedá Tartuffa se země, vyhání Damise. Štěpánek dovedl v zastání Damise vyvolat hlasem neslýchané tóny proradné laskavosti. Přešel
z nich, pocítiv své podlé vítězství a přemluven Orgonem, aby dál zůstal,
do nového nepřekonatelného přednesu stížnosti, že prý »jsou všichni k němu zlí a nenávidí jej«, promluvené s žalobnicky našpulenými rty a mazlivým tónem hodného, ukřivděného dítěte, kterému, ach, všichni ubližují.
Touto předstíranou lítostivostí uzavírá a vrcholí Štěpánek svou mistrnou
přetvářku v tomto dějství. A vítězně mžouravý pohled z podhledí, jímž
Tartuffe provází Orgonův dědický dar, zakrývá opona. Štěpánek tu plně
vystačil s kouzlem svého drhnoucího hlasu, který hned jihne, hned zavzdoruje, zde horuje, tam bleskne útokem, a s tváří falešné pokory, chtivých
očí a s chvějivými gesty nedočkavé smyslnosti. Paťhavou chůzi zde naprosto
nepotřeboval.
V následujícím dějství se Štěpánkův Tartuffe dovolává nebe v rozhovoru s Cléantem poněkud příliš konversačně. Ale hned v novém setkání
s Elmírou nabývá zase Štěpánek kresebné hloubky. Už sám jeho nedůvěřivý
příchod zprava a potom dál ostražitost na začátku dueta s Elmírou zakládají psychologickou správnost Štěpánkovy kresby, přesné tím, že Štěpánek
souhlasně s Molièrem ukazuje, jak se Tartuffe chytí teprve až do léčky,
nastražené mužské ješitnosti. Štěpánkův Tartuffe, sedící nejdříve jak na
jehlách na kraji židle, počíná se pozvolna uvelebovat do jistoty a do šířky,
kroutivě se vlnit, uculovat se a po líčené povolnosti Elmířině si ješitně a
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s komicky chvatnou pošetilostí čechrat vlasy po stranách současně oběma rukama, jak dělají ženy před zrcadlem, bezděčně si hladit ruce chtivé rozkoše, a potom, bezpečný a sebejistý, doléhat s nezkrotnou žádostivostí
v hlase na rozechvělou Elmíru. Toto přehrání z bdělosti do nestřeženého
odhalení je dokonalé. Štěpánek v pianech a mezzofortech tohoto partu se
navrací k síle své mluvy jakoby dechem a z nitra, mluvy nesmírně podmanivé, ale k hlasu nešetrné. S horlitelským úsměškem spíše v tónu než
v tváři vymlouvá Elmíře strach z božího trestu. Jakoby probuzen její
narážkou na muže, odťapká na číhanou do chodby. Zde uplatnil Štěpánek
krabivou chůzi svého Tartuffa. A ještě hned při chvatném návratu ze zvěd.
Jinak toto zpotvoření zjevu nemělo smyslu. Víc škodilo než prospělo. Navrátiv se z chodby, útočí Tartuffe na Elmíru se zvýšenou toužebností, náhle
a prudce. Štěpánkův hlas se zde rozezní dobyvačným násilím. Orgon vyleze z úkrytu. Tartuffe s hbitou škemravostí se chce zachránit, ale hned
pozná, že se dal prohlédnout. Bleskurychle vskočí na vyvýšenou plochu
před ústřední sloup, učiní několik znamenitých výpadů na různé strany
jako šelma, chycená do pasti, ale rázem se vzpamatuje a změněným tónem
výhružně vzkypělé síly a napřímeného postoje s rozmachem rukou ovládne situaci: osopí se a potom pohrozí dědickým listem. Zdrcenému Orgonovi a tázavě rozechvělé Elmíře mizí chvátavými kroky v pravých dveřích.
V caesarské póze závěrečného dějství má Štěpánkův Tartuffe příliš
opravdově předstíranou vážnost, pod níž se vytrácí pokrytectví a do níž
se vetře mnohé navyklé gesto Štěpánkových vladařů. V nasupeném útěku
s vlajícím pláštěm se objeví cizí prvek mefistofelského původu, cizí tomuto lidskému Tartuffovi. Zde zbytečně vystrčil čertovo kopyto, čertovo
doslova, zítkovský Mefistofeles boittovské romantiky.
Taková je skladba a provedení Štěpánkova Tartuffa. Charakterisovali
jsme si jeho herecké uskutečnění v režijním plánu této inscenace. Musíme
nyní zhodnotit náplň tohoto Tartuffa a pokusit se o určení jeho místa
v dějinách našeho divadla.
Krocená panovačnost a dravá smyslnost, zakryté maskou podlého svatouška, zakládají psychologickou osobitost Štěpánkova Tartuffa. Není to
ani ušlápnutý tvor spodin, jehož líčená pokora by byla prostředkem zkažené bytosti v touze po úkoji smyslů a moci, ani ďábelský běs, který nabyl
rozměrů abstraktního pojmu zla, nýbrž je to při veškeré obdludnosti jeho
utajované násilnosti, zdravé žravosti a tetelivé oplzlosti - člověk, sprostý,
chtivý, vilný a násilný chlap, jehož mrzké počínání však nepřestalo být lidské. Je to stvůra, ale stvůra lidská, nikoliv nelidská, infernální, abstraktní.
Proto ten mefistofelský let v závěrech předposledního a zvlášť posledního
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dějství komedie k tomuto Tartuffovi nepatří. Běsnění Štěpánkova Tartuffa je běsněním lidské stvůry, která touží po kořistné moci, z potřeby
a rozkoše, po slasti žádostivého násilí a chtíče, stvůry, jejíž mstivost je
mstivostí násilného padoucha a bídné duše. Ale veškerá špatnost tohoto
Tartuffa je veskrze lidského rodu. To je právě na Štěpánkové Tartuffovi
veliké a v tom je mocná hrůza jeho Tartuffa; v té lidské míře jeho zla,
které je nekonečné. Chcete-li člověka, Štěpánek jej zjevil v děsivé velikosti.
Pro lidskost nelidskosti Štěpánkova Tartuffa se obracíme proti zpitvornění jeho fysické podoby. To krabivé poklesnutí v kolenou a ta smolkovská maska odvádějí pozornost od této lidské stvůry k nelidské potvoře.
Touha po zabstraktnění Tartuffa, kterou v tomto mimickém a pohybovém počinu Štěpánkově nalézáme, je bludem, kterému neměl propadnout
ani herec ani režisér. Pokrytectví tohoto Tartuffa se stalo průhledným. To
nebylo molièrovské, neboť molièrovským by bylo, kdyby byl pokrytcem,
aniž by se jím zdál, kdežto Štěpánkův Tartuffe se jím tak jevil, že jím
vlastně přestával být. Mělo to některé neblahé následky. Jako ženich
Mariin byl tento Tartuffe absurdní. Ale to by bylo to nejmenší. Horší je,
že jako typ vybočoval z klasického slohu inscenace, protože tu výraz přebujel nad obsah mimo smysl a účel, a nejhorší, že tím zamířil od lidství
k satanství, aniž by ho dostihoval. Z netvorného člověka se stával zloduch,
aniž by se jím zcela stát mohl. A aniž toho bylo třeba. Právě v prohloubené
omezenosti na podlou člověčinu tkvěla - a vnitřně tkví - úděsná velikost
tohoto Tartuffa.
Vysvitne to i z postavení Štěpánkova Tartuffa v našem divadelním vývoji. Zdálo se, že Štěpánkův Tartuffe je »východní«, ale takovým byl spíše
smerďakovský Tartuffe Kreuzmannův, svébytný svým dotěrným plebejstvím, kdežto Štěpánkův je daumièrovským Tartuffem, lidské, ač úděsné
podoby, proti mefistofelsky satanskému Tartuffovi Vydrovu a proti zvláštnímu Tartuffovi Zakopalovu, Tartuffovi tichošlápkovi, příživníkovi, slimáčkovi, jemuž je pokrytectví nikoli štítem k výboji, nýbrž ulitou, která
jej ochraňuje, takže Štěpánek se octl uprostřed mezi krajním abstraktním
běsem Vydrova Tartuffa a krajním přízemním človíčkem Tartuffa Zakopalova, jehož je Štěpánkův Tartuffe navázáním a pokračováním. Štěpánek
přirozeně vystupňoval tu lidskou rozměrnost Tartuffa v samostatné velké
herecké dílo původní a osobité náplně.
Nedocenitelným protihráčem Štěpánkovu Tartuffovi byl
Smolíkův
Orgon. Kdyby z něho nebyl býval vymýcen všechen rozum a soudnost,
kdyby nebyl obdařen nesmírnou důvěřivostí pobožnůstkářského měšťánka
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a kdyby nebyl při tom zůstal lidským ve svém dobráckém slabošství, jak
jej Smolík vytvořil, nebyla by průhlednost zevnějšku Štěpánková Tartuffa
možná. Smolíkovy otázky k Dorině »A Táár-týýf ?«, s třesavě prodlužovaným přízvukem na »á« a o kvartu do zvědavé tetelivosti zdviženým »ý«,
opakované několikrát s několikerou barvou tónu, jsou jedinečné. Zpěvavé
vychvalování Tartuffa Marii, durdivé zlobení na Dorinu, které se vypíná
do křečovitého vzteku a závěr do sténavé resignace v tomto triu, vystihují
Orgonovu zmámenost pokrytcem. Naivnost dobráka, který se brání věřit
nařčení Damisovu v následující scéně, ochoten hned se poddat Tartuffově
líčené upřímnosti a šlechetnosti, vrcholí v neodolatelné umanutosti Smolíková Orgona, umanutosti rozzlobeného dítěte, kterému berou hračku,
umanutosti, s níž vzdorovité odporuje i Tartuffovu krocení nespravedlivé
zloby na syna. S neodolatelně vzdorným »Nechte mne!« vyhání syna
z domu. Jak dokonalý je přechod z tohoto pošetilého vzdoru proti domnělé
křivdě na pokrytci k jeho odškodnění ještě větší důvěrou a bohatým dědictvím! Jankovitá ovečka klesá do objetí pařátů lačné šelmy. Ve čtvrtém
dějství má zas jinou v úhrnnosti dokonalou větu »Ten se vyklubal!«,
s kvílivým povzdechem pronesenou, od horních tónů klouzaje k nižším
v přesvědčivém zdrcení. A přece tento bezradně zhlouplý Orgon neztrácí
v pátém dějství důstojnost nešťastníka, jak by se zdálo, nýbrž dokáže zkrušeným doznáním chyby získat soucitnou laskavost pro svou výstřední důvěřivost. Smolíkova hra nikde nepostrádá při důrazech lehkosti a při naléhavé přesvědčivosti neupadá v tíživou realističnost. Touto vyrovnaností
je Smolíkův Orgon velkým výkonem v molièrovsky ukázněném slohu, zasluhujícím příjmí klasický.
Fabiánova má pro Elmíru půvab zrajícího ženství, vzdáleného napudrované křehkosti rokokových paní (jak bývá Elmíra hrána), nýbrž vábícího zdravím, hebkostí a vlahostí; je to poněkud spíše sestra než matka
Mariina, ale tato věková blízkost je náhodou rušena panenkovitostí Marie
Steimarové, takže přijmeme přílišný dívčí zjev Elmíry Fabiánové, vystupující vedle Smolíkova staršího Orgona tím více, bez pocitu újmy na charakteristice této mladé paní, jíž má být především. Elmířina chytrost je tu
utajovaná nebo lépe řečeno nestrojená, převažována ženským kouzlem,
prostým koketnosti a plným přirozené ladnosti. Dorina Glázrové, ač jí
chybí přirozenost humoru, je překvapujícím dílem vůle; uchopuje bezpečně především verš role s jeho měnivým rytmem i spádem, vytvářejíc z Doriny hbité, pružné, ohebné děvče, které srší důvtipem a odvahou. Tato
Dorina není primitivním děvčetem, není ani neomaleně drzá ani bezprostřední anebo skotačivě operetní, jak Doriny bývají, nýbrž je to chytrá

190

dívka, která přejala něco z kultivovanosti prostředí, v němž slouží. Není
to lidová služka, ale rázná panská měšťanského domu. Jen toho zadýchaného pohybu je někde přemnoho. Uspěchaná živost se tu stává dýchavičnou
a v jisté křečovitosti - neživou. V přílišném shonu mizí pak přirozeně
někde jasnost slova. Ale jinak výkon Glázrové strhuje živelností hry se
svěžími mimickými intermezzy v triích Dorina, Orgon, Marie, a Dorina,
Marie, Valère. Patová znamenitě postihovala v Pernelle rozhorlenou durdivost svými zdrsnělými tóny nedůtklivé tchyně. Nemírné přechody z altu
do kvikavé výšky vyvolávají sice komický účin, ale maří ovšem jistou
noblesu starší dámy. V celkem však ukázněném výkonu Pačové převládá
hašteřivost tchyně nad mateřskou vyčítavostí bigotní stařeny. Steimarová
učinila z Marie půvabnou loutku; místo vřelé citové náplně ustrašené nevěsty dosadila však uraženou rozmarnost hýčkané slečinky. Ale technicky
přihrávala do celku pozorně.
Z ostatních rolí mužských poutá nejdříve Dohnalův mužný Cléantes;
není to zajisté žádný švihák ani kavalír, ale vážný mladý muž, prohlédající
život, muž, jehož názory přesvědčují, neboť je za nimi cítit zkušenost a
opravdovost - a s nimi i herce, pečlivě mluvícího. Högrův vznětlivý Damis
je výstižný oněmi nervosními přískoky, obraty a náhlými důrazy slov i gest,
které zažehují jeho účastnou mluvu i pohyby. Gruss hraje Valè
ra, dávaje
mu křehkost rokokového kavalíra s humornými zvraty při rozvaděném
odchodu, kdežto nabídka ochrany Orgona v závěru komedie nemá pravého
důrazu, ale tento štíhlý kavalír má gaminské sklony, takže jeho vyhrožující »Jdu«! se obratem mění v rošťácké »Jjdu«!, jímž sice pobaví hlediště, ale v němž zmizí nyjící kavalír, jehož cukrování se ovšem zrovna
Gruss musí pochichtávat, obětován zde údělu milovníka. Pešek vysadil
panu Loyalovi místo hrbu jen ramena vzhůru, přitiskl paže k tělu, upjal
se do štíhlosti v havraní šat a do úzkých suchých tónů, rovnoměrně odříkávaje verse, jako by je přímo odúřadovával, a doobdařil výstižně tohoto
soudního vykonavatele holou šišatou lebkou.
Šlo nám tu zjevně o charakteristiku inscenace podrobným výkladem jejího překladatelského, režijního, výtvarného a hereckého vzezření. Teprve
potom o soud nad ní. Zbývá říci jen toto: jestliže se tu projevila, ač jen
někde, přemíra stylisace, jmenovitě u Marie, Valèra a Doriny, nezasáhla
životní puls komedie. Dostal nepodlehl historismu. Herci šetří přísné
formy, dotvářejíce se většinou molièrovského slohu uměřeností hry při
hloubce kresby, ale dbají člověka, jeho opravdovosti a přirozenosti, dobírajíce se ho a ztvárňujíce jej. Tím je tento »Tartuffe« mladý a moderní.
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Bedřich Baumann
S P O R O BLONDELOVU
PRAVOVĚRNOST
Je nutno zbaviti se starého, které stárne, abychom podrželi staré, jez nestárne vůbec. - Finský básník Runneberg

Slova, která jsme vybrali za motto k pojednání o modernismu a jeho
odsouzení encyklikou Pascendi gregis, udávají tendenci, která spojuje navzájem jednotlivé představitele modernismu. Jinými slovy: přizpůsobiti
katolicism modernímu myšlení a učiniti z něho živoucí náboženskou realitu
- bylo devisou filosofů, jejichž úsilí se v druhé polovině minulého století
neslo k obnově a prohloubení náboženského života v samém lůně katolické církve. Jeho prameny jsou dvojí: dějinně-exegetické a filosofické.
Systém modernismu však není, jak se správně odhaduje i v knize Les
sources et courants de la philosophie contemporaine en France (Alcan
1933): »Toto hnutí nemá tak homogenní charakter, jaký mu přikládá
encyklika.«
Ve Francii na katolické straně, zvláště v Annales de philosophie chrétienne, se vůči Blondelovi*) začaly objevovat příznivé i nepříznivé kritiky.
Největší těžkosti však Blondelovi způsobili jeho horliví přátelé a vykladatelé, kteří jeho učení nepochopili. J. Fonsegrive a abbé Denis (tento
v redakci Annálů) charakterisovali Blondelův pokus »jako úsilí o odstranění starého způsobu dokazování v apologetice a jako převod apologetiky
na pole čisté psychologie. Projevovali určité uspokojení, že „vědecká apologetika m i z í , že „metafysická apologetika se více nevrátí" a že zůstane
apologetika psychologická, morální a sociální: (Lefèvre: Ľitinéraire de
M. Blondel, str. 44). Rozhořčení, jaké vyvolalo Blondelovo druhé nejvýznamnější dílo »Lettre sur ľapologétique«
i v kruzích theologických,
si povšimla nejvyšší církevní místa a prozkoumání »Action« i »Lettre«
se ujala Kongregace indexu. Avšak Lev XIII., seznámen s případem M.
Blondela prostřednictvím kardinála Perrauda, dal odpovědět kardinálem

Rampollou, že »je treba ponechati filosofům právo hledati, nebezpečí klamati se, a podle potreby i Čas k tomu, aby si své omyly zase spravili,« jsa
zásady, že »se má ctíti oprávněná různost škol a spasitelná svoboda inicia* ) Tato stať navazuje na článek »Filosof u nás dosud cizí«, otištěný v I X . roč. Řádu,
str. 482-485.
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tiv« (Lefèvre, str. 66, 67). Nedoporučil a nejmenoval tedy svatý Otec
Blondelovi ani jemu drahý thomismus, ačkoliv v encyklice Aeterni Patris
ze 4. dubna 1879 - jak uvádí i Pius X . v encyklice Pascendi [ § 30,I. l a ) ] praví výslovně:
Primo igitur ad studia quod attinet, volumus probeque mandamus, ut

philosophia scholastica studiorum saerorum jundamentum ponatur.

V této době totiž vystoupili představitelé modernismu, kteří přizpůsobili na základě nesprávných dedukcí Blondelovu nauku theoriím agnosticismu a immanentismu a vyvedli ji z hranic dogmatické správnosti. Abychom dokázali, že učení Blondelovo samo není orthodoxně pochybené,
nezbývá nám než seznámiti se s obsahem encykliky samé.
Encyklika svatého Otce Pia X . - Pascendi domini gregis - vydaná
8. září 1907, označuje za modernismus směr, který se vytvořil v samém
lůně Církve, a jehož »velmi lstivé počínání« zahrnuje nejrůznější obory
myšlení a konání. Týká se filosofa, věřícího, theologa, historika, kritika
i apologety. Za první thesi modernistické filosofie pokládá agnosticism,
východisko k vědeckému a historickému atheismu: lidský rozum poznává
toliko jev a nemůže překročiti jeho hranice; nemůže se tedy povznésti
také k Bohu, který podle učení modernistů není ani bezprostředním předmětem našeho vědomí, ani historickým faktorem. Positivní část modernismu
je t. zv. vitální imanence. Náboženství musí býti nějakým způsobem vyloženo; poněvadž prý je hledáme marně mimo člověka, je nutno je hledat
v něm samém. A poněvadž náboženství je forma života, je uloženo v životě
člověka. Každý vitální fenomén - tedy i náboženství - má určitou nutnost,
určitý požadavek - cit - jehož kořeny jsou ukryty v pojmu »podvědomého«.
Tento náboženský cit je zárodek veškerého náboženství. Pokud jde o účastenství rozumu při aktu víry a poznání, přichází tento citu na pomoc a spolupracuje s ním, jak to vyjádřila jedna vedoucí osobnost modernismu, jako
malíř, shledávající na starém plátně vybledlé linie kresby a opravující je.
Nejprve věc přirozeným a spontánním úkonem jednoduše a obecně zdůrazňuje (reddit rem sententia simplici ac vulgari). Za druhé rozum interpretuje »prací myšlení« původní tvar prostřednictvím odvozených a ostřeji
pojatých formulí. Tímto druhým úkonem rozumu vzniká dogma jakožto
prostředník mezi náboženskými formulemi a náboženským citem. Pak je
odvozováno hlavní učení modernismu z principu vitální imanence: náboženské formule musí býti, aby byly skutečně náboženské a nejenom
pouhou theologickou spekulací, prožívány a samy musí spolužiti život náboženského citu.
Jak se liší modernista-filosof od modernisty-věřícího, stanoví encyklika

193

(II, § 9, 1) takto: »Filosof připouští realitu jakožto předmět víry, avšak
tato realita pro něj neexistuje nikde jinde než v duši věřícího, t. j. jakožto
předmět jeho citu a jeho přesvědčení, nevychází tedy vůbec ze světa jevů.
Jestliže pak božské samo o sobě existuje mimo cit a podobná tvrzení, filosof pomíjí a nechává nepovšimnuto. Naproti tomu platí pro věřícího jako
hotová jistota, že božská skutečnost existuje opravdu o sobě, ne úplně
závislá na věřícím.« - Poměr víry a vědy vyplývá zvláště z druhé disjunkce,
kterou modernisté vydávají za důkaz podřazenosti víry vědě: náboženský
vývoj je podřízen vývoji intelektuálnímu a morálnímu. Proti tomu encyklika uvádí: Bylo-li řečeno, že předmětem víry je sám Bůh, musí to platit
o božské realitě samé a nikoliv o ideji. Jen na ideu má filosofie a theorie
poznání právo, aby ji řídila a soudila v jejím vývoji, jen idea je závislá na
vědě.
Druhá forma imanence je imanence theologická, vyplývající ze syllogismu:
Filosof: Princip víry je v nás imanentní.
Předmět víry je symbol.
Věřící: Tímto principem je Bůh.
Předmět víry je Bůh o sobě.

Theologický závěr: Bůh je v člověku imanentní.
Podstata Boha je symbolická.
Ze tří velikých zákonů modernismu, totiž z agnosticismu, transfigurace
věcí skrze víru a z toho, co bychom měli nazvat »defigurací«, vychází
i jejich kritické pojetí dějin. Podle prvního zákona dochází k rozlišení božského a lidského: Kristus v dějinách a Kristus ve víře, církev v dějinách
a církev ve víře, svátosti v dějinách a svátosti ve víře atd. Lidský prvek,
pokládaný za historický, je transfigurován skrze víru, t. j. vyzvednut
z historických podmínek, ať už jde o vztah psychologický, prostorový či
časový. Konečně třetí zákon, z něhož modernisté vyvodili svou subjektivní
kritiku, vylučuje z dějin vše, co podle nich není obsaženo v logice skutečností, a přisuzují je víře. Tak dochází modernismus podle určitých apriorních principů k závěru, že Kristus není Bohem v »reálných« dějinách ani
nic božského nevykonal.
Pokud jde o modernistickou apologetiku a z ní odvozenou kritiku
Písma a dogmat, prohlašuje se: Sporné otázky náboženství musí býti
zkoumány podle method historických a psychologických. Vytčen je jediný
cíl, pokládaný za fundament náboženství: přivésti nevěřícího, aby přijal
katolické náboženské přesvědčení. V náboženství, zejména katolickém, je
prý obsažena cílevědomá síla, mající přesvědčiti »poctivého psychologa
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a historika«, že v dějinách náboženství je ukryto něco neznámého. Že se
tím vracíme zpět k agnosticismu, není třeba zvláště rozvádět. Avšak není
to toliko objektivní methoda apologetická, jíž se modernisté zastávají;
V methodě subjektivní, v níž se vracejí k imanentismu, se namáhají, aby
člověk pochopil, že právě v hlubinách jeho povahy a života se skrývá přání
a požadavek náboženství.
Mimo dvě odsouzená učení, imanenci vitální a theologickou, zabývá
se encyklika imanenci třetí, týkající se přítomnosti v nás jisté milosti
inhabitantní, kterou uznává. Že je to právě základ filosofie Maurice Blondela, vyplývá už jen z toho, co jsme řekli o jeho theorii činnosti. Blondelova
methoda imanence hlásá vždy přítomnost milosti »vlité do nejhlubšího
nitra naší „imanence" vždy shora, desursum«. Citáty z jeho děl, zejména
these jeho »Lettre sur ľapologétique«, k nimž se vrátíme na jiném místě,
poučí nás podrobněji.
Všechny klevety ostatně o Blondelově nepravověrnosti vyvracejí nejlépe
slova Pia X . Msgre Bonnefoyovi: »Jsem si jist jeho pravověrností; ukládám vám, abyste mu to řekl.« A konečně r. 1924 prohlásil Velekněz
k Blondelovi před věhlasnými svědky: »Kéž se vaši žáci inspirují vaším
duchem!« (podle Lefèvra, str. 69).
Jestliže jsme věnovali otázce církevní orthodoxie v souvislosti s učením Maurice Blondela více místa, než bylo k našemu vlastnímu thematu sledujícímu především cíle všeobecné - nevyhnutelně zapotřebí, nebylo to
jen z důvodů obranných. Modernismus, jehož rodokmenu ještě věnujme
pozornost, je klíč k pochopení blondelismu.
Praotcem empirických a agnosticistických tendencí modernismu je Kant
ve své Kritice čistého rozumu: »Žádné poznání a priori nám není možné
leč z předmětů možné zkušenosti« (Kritik d. r. V., str. 166). Dvanáct kategorií rozumu (Verstand) a tři ideje rozmyslu (Vernunft) nevycházejí
ven z této možné zkušenosti, nýbrž »slouží jediné k možnosti empirického
poznání« (tamtéž, str. 147). Kantovy paralogismy a antinomie čistého
rozumu nalézáme v modernistickém pojetí protikladů při »poznání« nepoznatelného. Stejně je tomu s kantovskou hypothesou, že teprve víra překračuje svět jevů. Kant je klasickým zástupcem náboženského racionalismu:
»Čistá víra náboženská je — pouhá víra rozumová (Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, str. 1-7). I symbolismus už znal:
»Das Pfaffentum ist ein Regiment im Afterdienste des guten Prinzips«
(tamtéž, str. 189). Schleiermacher, zakladatel citové theologie, daroval
modernismu pojetí »náboženského citu závislosti«. Modernisté z něho
učinili podstatu křesťanství, aniž se čemu přiučili u Hegla, který Schleier-
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machera podrobil ostré kritice: »Cítění je také to, co má člověk společného
se zvířetem, je zvířecí, smyslovou formou - - - Podstata Boha je v myšlence.
Podezření, že je skrze myšlení jenom v myšlence, musí v nás povstat již
tím, že jen člověk má náboženství, a nikoli zvíře.« (Hegel: Religionsphilosophie, str. 76.)
Třetím původcem modernismu je Darwin, na jehož evolucionismus
navazuje i »vývoj« a variace náboženství: náboženství vychází z cítění
a rozvíjí se přirozeným výběrem rozumu v dogma. V boji o život se potom
dogma a obřady, přizpůsobivší se kulturním činitelům, vyvíjejí dále pomocí církevní autority. A měli bychom, jak vtipně dokázal prof. Meyenberg-Luzern v Apologetische Rundschau (1907), připojit ještě jednoho
věřitele, jemuž modernistický názor světový vděčí jistě za velmi mnoho.
Je to liberální protestantismus, na němž se úpadek modernismu jeví v jeho
»atavistickém pudu napodobování«.

František Beneš
NAUKA O P E Č E T Í C H A ÚKOLY
H I S T O R I C K É H O BÁDÁNÍ
Jen málokterá památka je tak mnohomluvná jako pečeť a může býti
předmětem studia vykladačů minulých dob po stránkách tak různých
jako ona.
Na význam pečetí jako pramene, z něhož můžeme obohatiti své vědomosti o našich dějinách, bylo od samého počátku novějšího dějepisného
bádání několikrát sice stručně a neúplně, avšak přesvědčivě poukázáno1
a několik příslušných zvláštních studií přesvědčilo o jejich významu pro poznání jednotlivých dějinných zjevů: na př. studie o vzájemném vztahu mincí
a pečetí českých panovníků v X I . a XII. stol.,2 o pečetích v poměru k znaku a osudu obcí v českých zemích3 a j. vývody podrobnými.
1

Tak F(rantišek) J. Z(oubek) : Příspevky sfragistické.

108-109. - Masák, Antonín:

- P. A. VIII.

(1868-1869),

Pečeti šlechty české, moravské a slezské, 1-2. - Řada I. - Pří-

loha Časopisu Společnosti přátel starožitností českých v Praze. Roč. X I I I . - X I X .

(Praha,

Společnost přátel starožitností českých v Praze, 1911.)
2

Skalský, Gustav: České mince a pečeti 11. a 12. století. - Zvláštní otisk ze »Sborníku

Nár. musea.
3

1938«.

Obrazem, jak bylo o znaku a pečetích Českých obcí bádáno, bude »Bibliografie prací

o znacích a pečetích českých obcí za 1. 1842-1942« a »Výsledky bádání o znacích a pečetích
českých obcí v 1. 1842-1942«, jež připravuje František Beneš.
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Význam pečeti jako
o naší minulosti byl tedy v podstatě
znám. Jako dějepisný pramen však pečeti byly a dosud jsou přehlíženy a
opomíjeny.4
Jedním z těch, jimž mohou býti prospěšné jako pramen, a snad na
prvém místě, je heraldik. Prohlédneme-li pečeti, nezapochybujeme, že pro
heraldika jsou pramenem přebohatým, neboť obrazem nebo součástí obrazu u větší jich části po celé věky od X I . stol. do doby nedávno minulé byl
znak - šlechtický i občanský - a pečetí je zachováno na tisíce. Uvědomíme-li
si pak základní vlastnost pečeti jako dějepisného pramene, neměnnou vůči
tomu či onomu badateli, přesvědčíme se, že jsou pramenem velké ceny.
»Pečeť« totiž, jak zní jedna definice,5 »byla a je odznak práva osoby
fysické nebo právní« a užívalo se jí »k týmž dvěma účelům jako v antice,
ve středověku i dnes: k zapečetění, t. j. k označení vlastnictví a k zpečetění, t. j. k ověření právního počinu, tedy pak i listiny.« To znamená, že
ten, kdo listinu opatřil pečetí v době, kdy se účastníci právních jednání na
listiny o nich svědčící ještě nepodepisovali, povětšině se podepsati neumějíce, nýbrž místo podpisu
nebo později k listině přitiskli svou
pečeť čili zpečetili ji, jedině tak stvrdil, že o jejím právním obsahu ví, nebo
veřejně potvrdil svůj souhlas s ním. Zároveň listinu opatřil znamením, jímž
jedině nebo převážně jím se příjemce listiny i kdokoli, kdo se o její obsah
zajímal, přesvědčoval o platnosti obsahu. Učinil tedy totéž, jako když se
dnes na listinu, úpis, spis atd. podepíšeme. Kdo listinu zpečetil v době, kdy
tuto funkci pečeti přejímal podpis, pečetí platnost písemnosti již jen spolupotvrzoval vedle podpisu, až konečně činil tak, jako dnes činíme my, toliko
podpisem.
Náš dnešní podpis je osobitý a my potřebu jeho osobitosti cítíme. Proto
také lze souditi, že i ve středověku a v té části novověku, kdy se účastníci
právních počinů na listiny ještě nepodepisovali, nýbrž přivěsili k nim pečeti, bylo též cítěno, že pečeti je nejen třeba, nýbrž i nutno dáti individuální
ráz, aby jí byla jasně a nepochybně vyznačena individualita osoby, jako
dnes naše osoba je vyznačena naším podpisem. Takto osobitost bylo tehdy
možno nejlépe vyznačiti pečetním obrazem. Proto lze míti za to, že každý
usiloval, aby se obraz u jeho pečeti lišil od obrazu u pečeti jiné osoby - odtud ono ohromné množství pečetních obrazů od sebe odlišných.
Je-li vše uvedené pravdivé, byla pečeť znamením, jež požívalo právní
4

Pojednáno o této veci a dosud vykonaná práce bude zhodnocena v publikacích

»Bibliografie české práce sfragistické za 1. 1842-1942« a »Sto let českého bádání o pečetích.
1842-1942«, jež připravuje František Beneš.
5

Hrubý,

Václav:

Úvod do archivní theorie i prakse,

23.
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a zaručovalo či též dosvědčovalo právní platnost listiny a podle
něhož se příjemce písemného dokladu o stavším se právním počinu, s ním
pak všichni, kdož snad měli o platnosti a pravosti tohoto dokladu rozhodovati, přesvědčoval, že doklad je pravý a jeho obsah pravdivý. Pečetní
obraz byl oficiálním znamením té které osoby, známým ostatním lidem,
třebas to s nimi nebylo formálně umluveno. Někdo druhý nemohl s ním
libovolně a beztrestně nakládati.
Byla-li pak pečeť ve středověku s osobou takto vázána, znamená to, že
její obraz a legenda byly platné v té které době, kdy byla pečeť k listině
přivěšena. Výjimek, pokud se uvedené platnosti týče, je z doby té poměrně
málo, ale i tehdy obsah obrazu či legendy není pravdivý povětšině jen několik měsíců, zřídka kdy několik málo roků.
V novověku, kdy právně průkaznou se listina stala teprve, když byla
opatřena podpisem, je takovýchto odchylek6 daleko více, zvláště když osoby
používaly pečetidla zděděného. Při čerpání z pečetí je tedy proto nutno
vždy, jak ve středověku, tak především v novověku, s touto okolností počítati.
Přesto pečeti jsou a trvale zůstanou pro většinu badatelů pramenem
prvořadým a doklady autentickými. A majíce trvale tuto vlastnost, mohou
heraldiku posloužiti přerůzně.
Především jako pramen zpravující ho, jaký znak ta Či ona osoba, ať
už Šlechtická nebo nešlechtická, město, cech atd., měly nebo jaký byl vzhled
nějakého znaku v té které době.7
6

Z nich upozorněme na tu, již uvádí Markus,

nešlechticů.

- Časopis Rodopisné

společnosti

A.-Pilnáček,

].:

Znamení

a znaky

v Praze. V . ( 1 9 3 3 ) , 115': »Od 17. století

bývalo zvykem užívati dvou jmen křestních, a mimo to k jménu rodovému přidávali si
ještě jméno původové. Tak n a .př.J. F. Zahrádka, pocházeje z Č. Brodu, zval se ZahrádkaBrodecký, a v jeho pečeti objevují se písmena I. F. - Z. B,. Jestliže jeho syn, protože se
narodil v Jindř. Hradci, se zval Zahrádkou-Hradeckým, a pečetil pečetidlem po otci zděděným, je tu pak ovšem nesrovnalost, když místo očekávaného „ H " nacházíme „ B " . «
7

Přečetná místa v práci Sedláček, August:

Českomoravská heraldika. II. Část zvláštní.

(Praha, Česká akademie, 1 9 2 6 ) , kde autor jako doklad, jaký ta ona osoba měla znak,
uvádí toliko pečeť, dokazují, jak Často pečeti mohou býti jediným dokladem o znaku osob
Šlechtických, zatím co práce Markus, A.-Pilnáček,
sopis Rodopisné

společnosti

v Praze.

V.

].:

(1933),

Znamení a znaky nešlechticů.
28-35,

112-123,

- Ča-

jež je výsledkem

především studia pečetí, ukazuje, jak velmi Často a významným pramenem jsou i tehdy,
když bádáme o znacích nešlechtických. O významu pečetí měst a jich úzkém vztahu
k městským znakům přesvědčí všechny studie o městských znacích a o tom, že pečeti jsou
důležitým a velmi často budou jediným autentickým dokladem o znaku cechů, zdá se, se
přesvědčíme. Konečně vydané práce dokazují jejich význam jako pramenného zpravovatele
o znaku i jiných osob fysických a právních: tak jsou jediným zpravovatelem o původu
znaku Čech a Moravy a jediným pramenem o znakovém znamení obou zemí v době
nej starší.
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znak osob šlechtických, jsou pečeti pramenem tím hledanějším, čím jde o dobu starší, protože jiných pramenů je dochováno tím
méně, čím ze starší doby pocházejí, až pečeti ze středního středověku jsou
velmi často jediným pramenným zpravovatelem o něm. O znaku nešlechtických osob, ať již středověkém či novověkém, zpravují pak povětšině jedině ony a jen nečasto spolu s jinými památkami, jako erbovními listy,
znaky na měšťanských domech, náhrobními deskami a j. Zjišťujeme-li znaky
jiných osob fysických nebo právních, jsou pramenem z většiny jen doplňujícím, neboť osoby ty domohly se znaku ponejvíce až po poč. X V . stol.,
a ty jim tehdy byly většinou již udělovány, doklady o tom jsou pak dochovány. Pramenným zpravovatelem zůstanou pak trvale, i když jednou bude
z nich pro heraldiku vytěženo vše.
O skutečnosti té, poněvadž je tak přesvědčivá, nebylo by třeba vůbec
uvažovati. Vydané heraldické studie však dokazují, že, třebas z pečetí bylo
v tomto směru značně těženo, ještě mnoho nevytěženého zbývá. A proto
nutno na věc poukázati blíže.
Příčinou, proč bylo z pečetí, pro období do počátku novověku základního to heraldického pramene, dosud vytěženo valně málo, je především
to, že není seznamu pečetí, kde by bylo možno se rychle a bez obtíží dověděti, čí pečeť kde je chována. Proto lze získati ke studiu potřebné pečeti
jen po velmi zdlouhavém, zcela naslepo prováděném prohledávání někdy sta
listin. Protože však lze takto pátrati většinou jen zcela naslepo a proto není
možno nikdy říci, že se badateli dostaly do rukou všechny pečeti, jež existují,
lze takto potřebné pečeti získati pouze theoreticky. Prakticky takřka vždy
po delším, více či méně trpělivém prohlížení archivalií badatel od dalšího pátrání upustí a sáhne po kresleném znaku, jenž je mnohem dostupnější. A poměry se nezmění, dokud nebude vydán soupis, či ještě lépe
»Atlas českých pečetí«.
Druhým z velkých nedostatků dosavadní práce o pečetích je to, že
z pečetí bylo těženo neprogramově, podle záliby jednotlivce. Jsou totiž pečeti
některých osobností, rodů, měst, některých cechů a j. prostudovány zcela,
jiné zůstaly dosud nepovšimnuty. Nebyl vytyčen hlavní program bádání
o znacích v poměru k pečetím, jež byly studovány jen zběžně, nehluboce;
autoři, vyjímajíc několik pracovníků o pečetích a znacích jednotlivých měst,
panovníků a málo jiných, spokojili se pouze tím, že z pečetního obrazu vytěžili, jaké bylo znakové znamení, blíže si znaku nevšímajíce.
Pečeti je třeba studovati soustavně, abychom vybudovali celkový a základní obraz o pečetích. Dále nutno vždy prostudovati vývoj znaku toho
kterého rodu, měst a j. a určiti správný, doložený jeho vzhled vždy v té
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které době. Přitom je třeba znak nynějšího vzhledu oprostiti od nesprávných doplňků, jimiž byl neporozuměním průběhem času »obohacen«. To
je možno namnoze jen podle pečetí, především proto, že z pramenů jsou
často jen pečeti uchovány v souvislé, nepřetržité řadě od středověku do
doby naší.
Že pečeti jako pramen i v tomto směru byly opomíjeny, dokazuje řada
našich heraldických prací. Je příznačné, že mnoho studií je doloženo reprodukcemi znaku, kresleného nebo jinak vytvořeného ve stylu renesance či
baroku, a to i tam, kde se pojednává o znaku v době gotické Vysvětlení
je nasnadě: bylo použito předlohy z heraldické sbírky nebo jiného pramene
novějšího původu, protože je snadno dostupná; znaky pak zde uložené
jsou vytvořeny ve slohu renesančním nebo barokním. Použití soudobého
materiálu sfragistického by se projevilo tím, že by autor byl ovlivněn jeho
částí z doby gotické. Použit nebyl ne proto, že by ho nebylo, ale že je nezkatalogisován, nepřehledný a tudíž získati z něho žádané je valně obtížné
i zdlouhavé.
Nechuť studovati heraldické detaily v pramenech nebo spíše obava
před namáhavým a často zdlouhavým studiem, jež bránilo kreslířům či
tvůrcům znaků vyhověti rychle poptávce objednatelů znaků, zdá se, způsobila, že se studium zvrhlo v bezduché kopírování, nadto povětšině nehodnotných kreseb a tak heraldika byla zneuctěna, a za takového stavu
rostla stále větší a větší neúcta i nevážnost k jejímu řádu a nakonec zmatek v ní i úpadek její vážnosti. Úpadek její vážnosti alespoň jako badatelského oboru.
Přebohatě poslouží pečeti při studiu heraldických detailů: tak z množství štítů v jich obrazu badatel pozná, pokud štít byl v jednotlivých dějinných obdobích zobrazován spíše širší než vyšší či obráceně a jaký kdy byl
jeho tvar. Pečeti mohou býti badateli též bohatým pramenem, když studuje heroltské či obecné figury, přilbice, přikryvadla, točenice, klenoty,
koruny atd. i jich tvary a vývoj tvarů, vše, co ho může nanejvýše zajímati,
nejen když znak studuje a popisuje, ale i když tvoří nově, má-li organicky
navazovati na tradici. Ale pečeti »ukazují nejen, jaké změny se dály na
všech částech znakových v jednotlivých dobách heraldických, ale i čím se
liší zobrazování těchto částí v různých zemích a národech « 8

Dokončení příště

8

Masák, Antonín: Pečeti šlechty české, moravské a slezské, 1.
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R O Z H O V O R S MRTVÝM
Před devíti lety, 6. března 1935, zemřel v Praze tvůrce české moderní režie
K. H. HILAR
Jestliže část jeho díla, jeho revoluční inscenace svetových a českých autorů,
pomíjejícnosti,

která je údělem divadelního

podlehla

umění, zanechal nám na druhé straně trvalý

a tím závaznější odkaz ve formě svých teoretických prací. Vybrali jsme z tohoto spatné
spravovaného

dědictví základní these jeho uměleckého

přesvědčení

a podáváme

formě rozhovoru ex post aspoň část z hodnot, jejichž poznáním jsme Hilarovi

tak ve

zavázáni.

Jaká je společenská funkce umem?
Shakespeare tomu řikal »tvořiti zrcadlo přírodě«. Nemyslel při tom
zřejmé toliko na přírodu, nýbrž na svět, lidskou společnost a její typy. Ale
»tvořiti zrcadlo« je příliš málo. Je to poněkud pasivní úkol doby sociálně
necitlivé, kdy svět byl rozdělen mezi šlechtu a ty, kdož jí přisluhovali.
Shakespearův svět skutečnému světu jen přisluhoval, chtěje jej toliko zobrazovati. Molièrův divadelní svět zobrazoval z celé prírody pouze společnost
své doby. Zobrazoval ji karikaturou. Vychovával ji. Hle cestu. Hle příklad.
Moderní divadlo rozšíří své poslání a zdůrazní svou existenci, jestliže
obrátí svou reformát ní pozornost mnohem spíte na morální své poslání
než na žertovnou stránku svého řemesla, akcentujíc jeho biomechaniku.
Divadlo prohloubí své mravní poslání a obnoví se jako instituce mravní, přestoupí-li od reprodukce k vytváření života, od analysy k synthese.
A svrchovanou synthesou dramatického umění bude, jestliže moderní divadlo bude nejenom »zrcadliti« svět, společnost, společenský řád a kulturní
cit, nýbrž je i spoluvytvářeti.
Myslím, že divadlo bude míti dostatečný důvod své existence již v tom,
že bude krystalisačním bodem nové společenské organisace, nového společenského rádu, nového společenského citu.
Pražská dramaturgie,

str.

33-35.

Režisér?
Zajisté, divadlo jest tyranie. Duchová tyranie, poněvadž divadlo musí
býti řízeno z jediného společného duchového centra. Každé divadlo o sobě, každý jednotlivý ensemble jest samostatný duchový organismus, který má-li se přirozené rozvíjeti - musí býti řízen z jednoho a téhož společenského nervového středu. Práce divadelního ensemblu je výkon kolektivní,
Ale tento kolektivní výkon dosahuje maxima své výkonnosti, je-li ovládán
Řád X . 15.
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jednou a touze myšlenkou, je-li řizen týmž společným slohem, koncentruje-li
se v jednom a témž nervovém centru, podléhá-li jediné vůli.
V době ředitelováni Goethova podpírala autoritu dvorního divadelního ředitele vedle morálních pravomocí instituce hereckého vězení, carcer
actorum.
Pražská dramaturgie, str. 69.

Herec?
Moudrý herec nebude nikdy spoléhati na svoji zkušenost, na svoji rutinu, jak se tomu říká v hereckém žargonu, více než jako na pomůcku, kterou skryje, jak jen nejlépe možno. Proto na každý nový úkol, před- nějž
svou úlohou bude postaven, bude nazírati nikoliv jako na úkol starý a
dobře známý, nýbrž přistoupí k němu tak a s té stránky, s níž ho dosud
nikdy neviděl. Odloží domýšlivost siláka, který popadá soupere v nejznámějším postoji a nejznámějším hmatem - ale s ostychem proselyty bude
zkoušeti nový tón, nový svérázný výraz, jehož nikdy neužil a o jehož zdar
se chvěje.
Bude to, co vysloví zítra, ještě tak mocné, pravdivé, ryzí, jako to, co
vyřkl včera a dnes? Otřese to ještě, zachytí to ještě duši jeho zítřejšího
diváka?
Jen ten, kdo myslí na včerejšek, bývá mezi herci pyšný! Jen ten, kdo
se v mysli vrací, může býti domýšlivý. Ale ten, kdo chce stoupati, jíti dále,
jíti vpřed, nemá k tomuto citu ve svém srdci 7nísta - neboť v jeho srdci jest
jediný cit: cit tajemna, cit nejistoty, cit pokory tvůrčího procesu a úsilí.
Boje proti včerejšku, str.

18-19.

...a obecenstvo?
Obecenstvo všech věků, za Aristofana i Shakespeara, Molièra i Shawa,
mělo vždy nepřekonatelnou náklonnost k nízkosti. Je na básnících a umělcích scény, režisérech i hercích, aby svými schopnostmi tento pud k nízkosti
v obecenstvu překonávali. Jsem toho mínění, ze každý autor, dramaturg,
režisér i herec mají konec konců takové obecenstvo, jaké zasluhují.
Boje proti včerejšku, str. 292.

Vybral E. V.
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VARIA
Lidé a člověk v románech J a n a Drdy
Za současného stavu věcí je případ Jana Drdy, posuovaný zde v přítomnosti jeho
třetího románu Putovaní Petra Sedmilháře

(vyšlo v listopadu 1943 nákladem Fr.

Borového

v Praze jako 52. svazek Žatvy), případem vskutku nevšedním. Jde totiž o autora, který se
cítí dostatek silným, aby nemusel setrvat jen na rozmělňování svého debutu, kterému vsak
úspěch prvotiny stal se závazkem a povinností. V tom je základní rozdíl mezi Janem Drdou
a mnohými t. zv. »nadějnými zjevy české prózy«, jejichž postupná expanse co do množství
vydaných knih vybíjí se ne-li přímo konjunkturálně, tedy aspoň hodně pohodlně do hmoty,
technického mistrování příhodného a kupního komposičního námětu. Dobrodružství a experiment činu končí pro ně již první knížkou. Jsou to individualisté ve špatném slova
smyslu: potrpí si na jisté technické odlišnosti, na určitá gesta a nemohou proto dále nic
získat, ani nic ztratit.
Právě proto je případ Drdův zvláštním a do značné míry i radostným. Je to autor,
který se brání tomu, aby byl pojmenován typem, rozuměj specialistou v jisté životní vrstvě,
anebo jen v nánosu. Přetváří se, aby unikl přetvářce a způsobuje tím ovsem mnoho rozpaku
oněm škatulkujícím kritikům, kteří by pro poslední dva romány rádi mu upřeli Městečko
na dlani, tvrdíce, že to bylo »hledání cesty v oblastech, která přece jen nebyla jeho nejvlastnějším územím«. (František Götz - samozřejmě.) Je-li dnes bez pochyb, že Jan Drda
se vyhýbá jakémukoliv genru a svou cestu si vydupává v každém románu znova, aby jeho
svět se stával nejen širším a bohatším, ale i plastickým, pak musíme právě z Městečka na
dlani vyjít, abychom si dovedli učinit jasno v jeho dnes tak rozložitě rozvětvené skladbě.
(A to ještě pomineme jeho tvorbu dramatickou.)
V Městečku na dlani, uprostřed pestrého labyrintu slz i shovívavého úsměvu, v barvité mosaice lidí a lidiček, vyrůstá Janu Drdovi postava starosty Františka Buzka. (Starosty, tak trochu už povoláním soudce nad ostatními obyvateli a jejich osudy.) Svým
soukromým životem byl by i Buzek jen jedním individuálně nespecifikovaným jedincem, zapadajícím v množství, kdyby mu autor nedal zvláštní schopnost obcovati s přízraky
i s anděly a neposlal jej před smrtí do hospody, aby mezi shromážděnými občany vybral
svého nejschopnějšího nástupce. V té jedné ze závěrečných kapitol Městečka na dlani dostává vše, co až dosud bylo jen nezávaznou a vkusnou dějovou komposicí své
svou hodnotu.

pojmenování,

Tratincova pýcha, Pučálkova měkkost, čepičářovo rejpalství, hniloba a

hloupost jiných, - to, z čeho se dalo předtím odvodit tolik scén, zápletek, postřehů a figurek (a co nutně by muselo končit jednou únavou) - je tu pojednou ničím. Pod nepokojem
dobře do sebe (zapadajících koleček objevuje se kyvadlo, které měří čas a naše skutky v něm.
Z původního pozorování, loutkaření a vzpomínek je rozpoznán člověk, který je u
spjat s predstavou společenství,

Drdy

obce.

Lidé obyčejní, odpozorovaní ve svých slabostech, náklonnostech i náruživosti,

ale

lidé, zůstávají i v dalších Drdových románech - i když jsou vespod - platni své existenci
s onou přiměřenou důležitostí, která neproniká mimo okruh jich samých. Kdybychom
mohli tvrditi, že ve svém literárním vývoji popřel autor svou prvotinu, musely by se všechny tyto postavy a postavičky státi vůči autonomnímu růstu Jana Marka i Petra Sedmilháře zrůdami, hlupáky nebo omezenci a hrdinové byli by poznamenáni jen vnější zvláštností
a výjimečností svého života. Tímto řešením, jež zvláště v Živé vodě zdálo by se příhodné,
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ve kterém zvláštnost jako něco vyššího znamená popření normálního jak

něčeho nižšího

a negativního, bychom jen stěží nebo nesprávně pronikli do struktury Drdových románů
Živá voda a Putování Petra Sedmi lháře.
Naopak: v romantickém a parodickém zjevu Kamilově vysmál se v druhém svém románu autor dostatečně tomuto nazírání a Jan Marek jako Petr Sedmilhář vyrůstají ze
společné

obce, jako příslusníci

jednoho

stejného lidského rodu a poznovu se v nich na-

plňují slzy i smysl pečlivého starostenství Buzkova. (Jan Drda nemiluje totiž svět láskou,
s kterou by jej pro ni samu »sněď«, on miluje především lidi v něm a učil-li se této lásce
u jiných, netřeba se stydět za učitele, začínáme-li tam, kde oni končili!) Nechť se nezdá
podivným srovnávat Františka Buzka se sochařem Markem nebo s bláznem Sedmilhářem.
Zásadní rozdíl mezi nimi tkví toliko v rozloze města a v počtu jeho obyvatel, města, jež
jim, právě tak jako Buzkovi, bylo svěřeno. Je-li mnohokrát větší než Rukapáň a objímá-li
v třetím románu bezmála celý svět, musí i jeho starostové stád výše, chtějí-li mu být právi.
Zatím co v Městečku na dlani mohl každý člověk nejen rozzvučet onu svoji strunu, která
ho přivedla vzhledem k ústřední thematice na jeviště románu, ,ale rozvinout na něm celý
svůj mnohotvárný život, pak již v Živé vodě musí se všechny osoby a figurky státi proti
ústřední postavě, která vyrůstá do výše, jen prvky episodními a v hluboce členěné zemi,
po níž putuje Petr, slévat se v kompaktní celek nebo vysílat jen své charakteristické zástupce. Tak vystupuje v posledním Drdově románu proti pathosu a kothurnům Petrovým
jadrná a zemitá mluva všech venkovanů bez zřetelnějšího odlišení, nebo naopak charakteristická, až přehnaná aristokratická mluva Huberta z Hortenbergu a pod. Jestliže se
příběh o výchově sochaře pohyboval v přesné časové posloupnosti, mohl být příběh o bláznu započat kdekoli, neboť v celek jej váze nikoliv jen časová příčinná souvislost, v níž
je při románové konstrukci vždy nebezpečí přílišných náhod, ale idea, která v každém
okamžiku staví konstrukci stejného smyslu a významu a vůči níž je dějový podklad mnohem spíše již symbolisací, než jen náhodností.
Takto vymezený román o Petru Sedmilháři může v jistém smyslu představovat autorovu abstrakci světa, téhož světa, započatého již v Rukapáni, která sama byla dílem Božím, mikroskopickým celkem. Duch Františka Buzka již dávno vyzdvihl městečko z jednotlivé konkrétnosti příběhů a událostí, ale věci »neztrácejí nic ze své podstatnosti«, neboť tak daleko je od pravdy ke lži, »jako od skutečnosti k touze«. Vytesal-li Jan Marek
svého živého Člověka ve chvíli, kdy se naplnil počet potřebných dní a přípravy k dílu a zde román Živá voda končí - je v Putování již na počátku rozhodnuto o díle a smyslu
hrdinovy cesty, v okamžiku, kdy propuknuvší Šílenství změní Petra Bočka v Petra Sedmilháře. V Živé vodě je výchova člověka předmětem románu, podobně jako postup z řady příběhů k člověku byl thematikou prvotiny a jako smysl života rozhodnutého

je obsahem ro-

mánu posledního. Zde není již pochyb, uvažování, vedlejších možností. Okamžik, kdy vesnický blázen Janko Pudeš z autorovy prvotiny pláče nad svou rozbitou okarinou, je přesně
týmž okamžikem v životě Petrově, když jako »uzdravený« opouští ústav pro duševně choré.
Byl-li už tento román Jana Drdy nazván českou donquijotiadou, pak doktor z ústavu je
Sedmilhářovým Sanchem. Ale jen na chvíli nás obestře nesmyslnost nicoty, neboť blázen
Petr žije životem všech lidí, musí toužit, mít smysl vlastní existence. Proto s obnovou jeho
na divadle se vracejícího šílenství obnovuje se zároveň smysl jeho života.
Spojnice, které nás stále vedou od Městečka na dlani k Putování Petra Sedmilháře,
ukazují se na všech těchto průsecích se vší jasností. Základní rysy Petrovy prozrazují ve
své intensitě a v jeho utrpení nikoli jen zvláštní, pro duševní poruchu charakteristický a
vlastní případ, ale cosi obecného.

Bolest a nesnáze na této cestě jsou jen závazkem této

obecnosti. Nevytváří se zde z podstaty nový svět, diametrálně a obsahové vůbec odlišný od
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onoho, v kterém žijí všichni ostatní ve vlastním malém městečku. Duševní porucha, vzniklá u Petra Bočka, nemanželského syna s neradostným dětstvím, netvoří pathologických přelud ä, ale sen. Touhu po tom, co sice jedinci může být odepřeno, ale lidem je dáno. Proto
putuje Petr Sedmilhář za svou vysněnou Aurélií a nachází ji v okamžiku svého zániku,
proto hledá svého otce Patra Incerta. Jen tak může obstáti Petrův vysněný úkol tam, kde
se setkává spolu »rozumná« konkrétnost faktu a logika jeho myšlenky. Naopak v těch
částech, kde autor nad výši snu nakupil ještě fantasii přeludů, ocitá se i hrdina mimo skutečnost svého snu, mimo smysl svého šílenství. Tvořit přeludy není podmíněno šílenstvím,
neboť je to pouhá nesmyslnost představ, ale sen se v rovině Šílenství životem bláznovým
uskutečňuje.
Nadhromaděná fantasie u Drdy je proto často libovolná a svévolná, zatím co v dějových složkách a konfrontačních scénách dosahuje autor prudkého účinu, i když pod stínem
Petrovým zmizela často životnost ostatních přihrávajících úloh a stylové naznačování zavání
občas jen verbalismem. Podobně ve výstavbě, která, jak jsme řekli, je theoreticky na časovém rozpětí nezávislá, nedokončil Jan Drda svůj úmysl, umným seřaděním času v kapitolách dospěti k vnější dramatisaci a k potřebné románové zajímavosti. Často se musel
uchýlit k vykladačskému a kronikářskému úkolu, aby odstranil prázdná místa a nevítané
přeryvy mezi dějem. Pták Posměvák, tato tíže snu, pronásledující Petra, zasáhl zde i samotného autora.
Tyto chyby, kterými končíme, nemají vsak ráz značnějšího výšinu z vazby díla nebo
základních prohřešků proti spisovatelskému řemeslu. Jsou totiž přesně odvoditelný z celé
struktury díla, nedokončením složité významové jednoty, ke které byl román zaměřen:
vznikly spíše jen spoléháním na řemeslo, které autor mnoha, nyní i knižně vydaných feuilletonů ovládá velmi obratně.
Jaroslav Morák

Naděje mladého

divadla

Naše herecké umění rozbito je dosud na řadu osobních snah, více
nebo méně vyspělých, ale namnoze nesouvislých, společnou ideou jinak
pevněji nevázaných. Naše velké jeviště postrádá umělce praktika, který
by stál na výši takové úlohy. (Blahník: Smysl a podstata divadelního
umění, 174.)
Slova dnes už skoro padesát let stará, ocitovaná Blahníkem před dvaceti lety, nejsou
tak jednostranně účinná, jak se na prvý pohled zdá. Vystihují nejen nedostatky režisérů,
ale vnikají daleko hlouběji a odkrývají nevědomky podstatu těch snah »nesouvislých společnou ideou«. Dostávají se nečekaně k jádru všech nedostatků, k současné organisaci divadla. Celá současná organisace profesionálního divadla se brání už svou povahou a zaměřením vytváření sourodých, a podle pana Kuffnera (autora odstavce citovaného Blahníkem), celků »souvislých« společnou ideou. Stálí režiséři se každou sezónu setkávají při
své práci s novými a novými členy souboru, školenými nejrůznějŠími způsoby. A to ještě
má dotyčný režisér štěstí, když spolupracuje v tom určitém časovém údobí s herci, kteří
aspoň náleží k stejné herecké generaci. Ale zatím se nenašel režisér, který by s materiálem
tak nesourodým a stále se měnícím něco dokázal a aby »stál na výši takové úlohy«, jakou
mu nedává umělecká problematika divadelní tvorby, ale pochybená administrační spekulace zaměstnavatelova.
Nešířím se o této věci z důvodů nápravných, poněvadž otázky profesionálních divadel se obvykle nedají řešit akademicky, ale konstatuji tuto okolnost proto, abych k této
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otázce přivedl znovu pozornost mladých divadelníku, aby si znovu uvědomili, že umělecké .
otázky jsou řešitelné pouze zdola. Zdravé umění divadelní vyrůstá pouze ze zdravé organisační základny. A tato otázka je pro nás zásadní.
To, co nám doposud dali mladí divadelníci, nebylo rozhodně vymačkáno lisem tak
zvaného podnikatelského risika; problémy jejich práce nebyly řešeny za dohledu financiéra.
Proto je také stěhování sil těchto scén poměrně řídké a když k němu dojde, je spíše povahy
ideové. Ale ve vývoji mladých scén můžeme vystopovat blahodárné působení sourodosti
jejich pracovníků na celkový výkon a naopak vnitřní rozpory vyráží ihned nad povrch jejich umělecké práce.
Doba režisérů
Údobí divadelního vývoje po prvé světové válce bylo nazváno »dobou režisérů«. S postupujícím uplatňováním synthetického divadla (synthetické se stává postupem času historickým pojmem pouze určitého druhu, dnešní divadlo je už samo o sobě svou povahou
synthetické), ubývá také hlasů bojujících proti zdůvodnění režiséra. V této otázce všichni
odpůrci sice pečlivě míří, ale nikdo nezasáhne její jádro. »Režisér vznikl ze slabosti hercovy,« říká Fencl, a tentýž nějak tvrdohlavě zaměňuje pojem režiséra a inspicienta, a tak
vyloučí režiséra, ale zároveň nevědomky předává jeho úlohu inspicientovi. Režisér se v poválečném divadle stává »nutností«. Proč? Vyjadřovací prostředky divadla se rozrůstají do
takové skladebné šíře a stupnice jeho účinnosti přibírá nová umění a zároveň je zrovnoprávňuje, takže z kteréhokoliv činitele, který snad byl dříve primus inter pares, se stává
unus inter pares. A právě tato šíře a poměrná samostatnost jednotlivých činitelů i mimo
rámec divadelní spolupráce vyžaduje osobnosti, která by tomuto koncertu jednotlivých
umění vládla a dovedla je k žádanému jednolitému účinu. Aby dovedla smazat typové
samoúčelnosti jednotlivých složek a sjednotit je v jediném účelu: býti divadlem.
Přirovnání režiséra k dirigentu je nejvýš šťastné. Ovšem dnes se stává režisér nejen
dirigentem, ale i skladatelem, autorem režijní knihy. Její koncepce je záležitostí režisérovy
inteligence, celkového vzdělání, poněvadž se jedná o rozvrh koordinace všech složek. Provedení je už záležitostí autorových technických možností a jeho technického citu. Režisérův úkol se nám rozpadá na dvě složky, na dva úkoly: Theoretický a praktický. Theoretická koncepce vyžaduje praktikových provedení.
Jelikož herec »ustoupil« do řady rovnocenných složek divadelní spolupráce, je nadále
úkol režiséra pro divadlo rozhodujícím. A proto i existence mladého divadla je nadále
podmíněna výskytem režisérů, jinak dochází k známému rozbití »na řadu osobních snah,
více nebo méně vyspělých, ale namnoze nesouvislých«, a stane se záležitostí dobrých nebo
průměrných herců.
Z mladých divadel existuje nejdéle »Větrník«. Nebudeme se zamýšlet nad zdánlivou či skutečnou symbolikou toho přiléhavého názvu, která vede vždycky k večerníkovým
vtipnostem a laciným sentencím, jejichž existenci uznal za vhodné oponovat už i Šmída
sám.
Hercům, kterým začal Šmída vládnout, byl od prvých okamžiků školení vštěpován pojem divadla v celé jeho skladebné šířce a hloubce. V rukou jejich učitele byl dramatický
text osnovou, základním motivem, z něhož rozepisoval jednotlivé nástroje, jednotlivé skladebné složky účinu do režijního rozvrhu. Nejde tu o primitivní skladbu, která na základě
prkenně chápané rovnosti zaměňuje pouhé střídání nástrojů (které ostatně vždycky rozbíjí
vnitřní rytmus) s uplatněním podle charakteru a maxima možného účinu. Pracovali v ovzduší, které cílilo k ideálnímu stavu divadla, na kterém vystupují herci s tanečními a tanečníci
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s hereckými schopnostmi. Vypadli z rukou »násilnického režiséra«, v jehož osobě žije herec a režisér výtvarník. Režiséra, který nejen divadelní partituru koncipuje, ale také v nutných případech dovede roli předehrát. Jak je jeho »násilí« vítané a jak se jasně odráží od
chudokrevnosti běžného typu režiséra-aranžéra, který herce pouze dovede rozestavit a přičesat jejich výkony podle svého zdání! Naopak on je režisérem, který dovede vdechnout
duši, který je schopen z herce, osoby všedního života, vytvořit postavu dramatu. Proto na
tolika spolupracovnících byla až nápadně vidět ztráta jeho vlivu. Byli to právě jeho žáci,
kteří umožnili nej lepší představení Větrníku, plná pohybové poesie a hereckého vtipu.
Proti tomu typické případy režisérské vůle uhníst něco z textů nedramatických, jako byla
barokní poesie nebo mystická próza Schulzova.
Nápad a spekulace jsou póly, mezi nimiž se vybíjí Šmídův režisérský um. Zkouškou
Šmídova režisérského umu je repertoár. A zde se právě objevuje závažnost jinak jednoznačného Fenclova soudu,*) když odmítá režiséra: »k čemu prostředníka, je-li autor pomocnou silou hercovou?« A což, když autor není ani pomocnou silou režisérovou? Šmídův
repertoár nám dokázal, že režisér (tedy ne jen herec, podle Fencla) potřebuje texty živé,
inervující neustálými podněty jeho fantasii. Běda, jestliže režisér musí naopak do textu
dodávat, dosazovat ze svého, nebo už zcela chladně spekulovat. Nápad je základem Šmídovy tvorby, a běda, musí-li se uchýlit ke spekulaci. Typickými představeními, kdy režisér
dodával přehrávaným textům formu divadla, byla barokní poesie a Schulz, kromě několika
jiných ne tak markantních. Režisér dramatisoval. Dramatisace nebo forma, kterou se snažil
režisér dramatisovati, neudělala ještě z námětu drama. A tak se dostáváme k dvěma omylům dramaturgického a inscenačního rázu. Scénická poesie už byla zlikvidována. Nepochybujeme, že četba Schulzových povídek je vzrušující, že jeho vyprávění jsou podmanivá,
ale není třeba, aby tato vskutku dobrá próza byla chaoticky dialogisována takovým způsobem jako zde. Nedivadelnost textu se nedá nahradit režisérskými spekulacemi. Spekulace
s textem nedělá ještě režiséra.
Ve Šmídovi nenalezl původní jednolitý soubor režiséra, jakého ztratil. Počáteční představení jsou nesena duchem starého Školení. Lancelot a Alexandrina bylo sice ostýchavým
ohledáváním základny maličkého prostoru, který přikázaly hercům okolnosti, ale žilo ještě
ze starých zážitků. Z těch se herecky zjevně žije až do Husy na provázku a Zázračného divadla. Pak se teprv plně uplatňuje vlastní Šmída.
Zdravé komediantství, živené nepochybně vlastními i režisérskými nápady, soupeří
v celkovém přehledu práce právě s onou režisérskou spekulací, která nastupuje, jakmile
text potřebuje injekci. Pokud má text vlastní vnitřní sílu, která jej drží pohromadě v určité
tvarové podobě dramatu a mimo to může rozdávat herci a režiséru, dostává se nám ze Šmídovy dílny výkonů ucelených, radostných a režisérské práce, která má daleko do schválnosti
a samoúčelnosti. Po přehlédnutí dosavadní činnosti, můžeme v jeho nápadovém bohatství
najít cestu, standardní způsob aranžmá a režijní práce, jichž se nerozpakuje použít znovu,
i když po každé v jiném tvarovém rouše a v jiných situacích.
Za celkový stav soudobého divadla odpovídá trojice, kterou tvoří pán režisér, pán herec a pán kritik. Přitom dva z těchto tří králů se s oblibou chovají jako hošíci, kterým ten
třetí chybí do počtu, a tak si ho jednoduše vypůjčí z karet. Tak je tomu i zde. Herec by
nejraději nahradil režiséra nějakým tím obrázkem, režisér s hercem by opět rád chodil dům
od domu, ale bez kritika, a když, tak s namalovaným.
Vnitřní, utajovaný svár herectví a režisérství měl v tomto souboru své důsledky. Herec
se často našemu režisérovi, plodnému na nápady a mimo to dobrému aranžérovi vymyká
* ) A. Fencl, Jeviště, roč. II., č. 1.
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z rukou právě v okamžicích, kdy by ho měla přidržet v rámci úlohy druhá stránka, které
ovsem Šmída postrádá: herecký cit režiséra. Pak by se nestalo, že by se Omar Chajám v hlasovém forte nápadně podobal knedlíkovému dědečkovi nebo vypravěči Balady o deštníku
z Penízu noclehárny. Stačí jen při výstupu polívkového dědečka zavřít oči, abyste si dokázali, že dědeček hlasově přepíná tak, že jste si připadali, jako byste byli účastni hereckého
výkonu, neseného duchem jakéhosi neoexpresionismu, nebo, že se zde úmyslně naráží na
charakter řeči pana Vydry. V těchto okamžicích měl režisér přivést hercův výkon do žádaného hlasového odstínu a síly, ve všech případech nutně odlišítelného. Je jistě chybou,
jestliže režisér nechává vývoj a stupňování hereckých schopností vlastní vůli hercově. Dochází potom na obou stranách této dvojice ke konfliktu pána režiséra a pána herce, který
ústí v přesvědčení, že si páni herci nemají už nechat co říci od pána režiséra a oba činitelé
stávají se přes stálou blízkost vzdálenější a vzdálenější. Pak dochází k rozkolu.
Snaha Antonína Dvořáka vytvořit lidové divadlo smíchu se jevila soudobě nejuvědomělejší. Dvořák si zvolil ráz, úměrný jeho režijním možnostem a schopnostem jeho souboru. Dvořák sám je čistým typem režiséra-výtvarníka. Úspěch jeho práce závisí vždy na
hodnotě hereckého materiálu, s kterým pracuje. Dvořák je citlivý výtvarník, jehož cit je
hmatatelný i mimo rámec spolupráce s vlastním výtvarníkem představení a s herci. Jestliže
dojem z jeho představení býval plný, plastický a bez hluchých míst a jednotlivá představení měla svůj rytmus a svůj řád, který režisér šťastně nacházel a volil, je to cílevědomá
dramaturgie, která nás v tomto dojmu podporuje. V jeho zatímní práci je rozběh mladého
Člověka nezatíženého ničím jiným, než touhou řešiti divadelní otázky co nejdivadelněji. Má
svůj cíl a k tomu se záměrně Školí a sbírá praktické zkušenosti.
V Pleskotovi poznáváme režiséra, který má nejen předpoklady režiséra ve vlastním
slova smyslu, nýbrž i umělce, jehož herecké schopnosti dovedou zasáhnout tam, kde už
režisérští theoretikové bloudí. V případě jeho »Zvědavých žen« běží o představení, jehož
koncepce roste v režisérovi dva až tři roky. Byla několikrát v různých obdobách prakticky
vyzkoušena. V tom je jeho klad i nedostatek. Všichni jeho ostatní druhové nemají, nebo
neměli možnost tak dlouho pracovat a tak dlouho hníst své pojetí do definitivného tvaru,
jaký nám odhalil na Slupi.
J e jevištním kouzelníkem, v jehož rukou se rybářský prut proměňuje obratem v kord
nebo v kulečníkovou hůl, papírový větrník v osušovač nebo mikrofon, automobilová trubka
v dalekohled nebo hustilku. Dává svým hercům-partnerům k disposici svou podnětnou
vervnost, radost z pohybu, strhující svým okamžitým nápadem, takže v žádném okamžiku jeho tvorby nepozorujete, že se jedná snad o chladně vypočítanou spekulaci. Okamžitá inspirace, bleskově jasná, plastická, je jeho vítanou vlastností. Něco spontánně
jasného, srozumitelného

od prvého okamžiku. Spekulativní suchopár? Tam nezabloudí ani

na chvíli, ani režisér-herec, ani ostatní spolupracovníci.
Právem můžeme být zvědavi na další jeho práce, které nám teprv ukáží jeho možnosti, až se octne tváří v tvář úkolu, na jehož vyřešení nebude mít jistě tolik Času, jako mel
na režijní koncept Zvědavých žen.
Vývoj divadla spěje k masovému divadlu, opravdu lidovému. Nebude rozhodně mít
při svém poslání ráz spekulativní, ani svou dramaturgií, ani režijními a hereckými výkony.
Zdá se, že Dvořák a Pleskot jsou lidé tohoto nového divadla.
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Eduard

Vojnar

KNIHY
Symbol a návrat k

symbolismu
Básník? »Duch stojící nad okolnostmi.
Stéphane

Již první vydání Pečetního

Mallarmé

Prstenu Josefa Palivce, který i nyní tvoří, spojen s Na-

sloucháním (rozděleným zde ve skladby Spáč a Tesknění), podstatnou část knihy Sít a (vyšlo v červenci 1943 u Fr. Borového v Praze jako 58. svazek Českých básní), přispělo mnohým způsobem k sledování tradice respektive zapojení moderní české poesie do vrcholné
poesie evropské, jmenovitě francouzské. Zasvěcený výklad Václava Černého

(Kritický

měsíčník IV, 109 a n.) vyložil pak pro naši dobu charakteristickou linku mallarméovskovaléryovskou a zdůraznil možnost její transposice z výlučné realisace Palivcovy i na verše
básníků jiných, jako na př. Vladimíra Holana, Jana Zahradníčka, Václava Renče, z nejmladších pak Jana M. Tomše, který mezitím vydal už také svou prvotinu Klubko Ariadnino.
Objasňuje na Pečetním prstenu tuto souvislost, snesl ve svém Článku Václav Černý
dostatek důkazů formálních, které jsou pochopitelné při dlouholetém
Palivce v domě

svých

učitelů, jichž

byl

pobytu

Josefa

překladatelem. Tyto důkazy nemíníme zde

v jednotlivostech opakovat nebo rozvádět; zajímá nás zato motiv jiný, kterým se Václav Černý oproti formální kontinuitě dotkl duchovní odlišnosti mezi Palivcem a Valérym, zřejmě již proto, aby odtud odvodil svéstojnost českého autora. Valéryho Mladá
Parka, jíž je Pečetní prsten přímo poplaten, je »nevlastní dcerou Valéryova Pana Testa
i vědomím své individuální jedinečnosti a absolutní touhou neztotožnit svůj osud s nikým
na světě, tím méně s obecnou formou lidskou«, - píše autor statě - »ale rozpoznávajíce
v průčelí Palivcovy skladby znamení Máchovo, uznáváte tím vlastně jen hlubokou lidskost, člověckou obecnost její inspirace«.
Je-li ostatně bez dlouhých meditací zřetelné, že Palivcův Pečetní prsten nejen k nadosobnímu tíhne, ale nadosobním chce být (tím je zde jsoucnost vesmíru jako díla Božího:
už vše mne přerůstá, sám Pánbůh zapřahá,
s anděly nakládá a sváží na draha
a mna můj šťastný plod, svou tvář tak divně jinou
tu míst milostné s mou marnou

člověčinou.

Jsem všechna jeho jen, a jako by sám duch
vál v sirou opálku a oprošťoval z pluch
mé zrní pozemské, než, slávo nesmírná,
je, Pane, převezme tvá boží

luštírna!)

je společenství máchovské (odvozené V. Černým vlastně jen náhodně
ního článku jediným motivem z Máchy) spíše jen přirovnáním

pro potřebu vlast-

pro tu poesii, která začíná

tam, kde většina veršů končí. Konkrétně řečeno: ve vývoji naší básnické tvorby a v jejím
spříznění s francouzskou hrála podstatnější již úlohu na př. poesie dekadentů nebo Rimbaudova z údobí jeho Illuminations (nemluvíc zde o dalších zastaveních), než ta, ke které
se dnes duchem vrací Palivec a z které vyšel i Valéry, jemuž vděčí Pečetní prsten za svoji
brilantní formu. Je to poesie francouzského symbolismu,

a tu netřeba hledat souvislosti

s K. H. Máchou, je-li tato poesie poznamenána jménem Stéphana Mallarméa. ( A těžko asi

209

půjde zvrátit to, co řekl F. X . Šalda o Valérym, že totiž vyvodil poslední možné důsledky
z Mallarméa.)
Souvislost této poesie s dneškem není jen výsledkem imanentního vývoje nebo naopak souhrnem jistých vlivů a příčin. Je to více než směr, tendence nebo možnost; je to
poesie, která dospěla k absolutním svým možnostem a tento dosah básnické realisace je
i naším poměrem k poesii. Teprve na této širší základně pochopíme, proč lze při tvarově
odlišných výsledcích mluvit o společné malarméovské linii našich básníků a k jmenovaným přibrali bychom ještě Jaroslava Kabeše a jeho Samomluvy, z nejmladších pak nejen
příbuzenství Tomšovo, ale i snahu jiných, jako na př. Kamila Bednáře.
Pojem symbolismu, pro který je dnes Březinova symbolická systematika právě tak
jako Sovova náladovost na domácí půdě nedostačující, protíná pak v sobě základní problémy současné básnické tvorby v jejich nejrozmanitějších odstínech. První z nich bylo
by třeba označiti za snahu po objektivní noetické závaznosti a druhý (vůči prvnímu dialektický a pro některé skutečně antinomní a paradoxní) za hájemství poesie jako tvaru, struktury, jedním slovem krásy. Uvědomujeme-li si to dnes v bezprostřední blízkosti Mallarméově
jako na příkladu takové poesie, pak víme zároveň, že v protkání obou prvků je obsažena
vlastní skutečnost poesie. Tvoří ji artefakt vnitřně v celek organisovaný nikoliv jen příčinně logickou nominálností
uskutečňují jako symbolickou

(pojmenováním)

svých složek, ale jejich funkcí, jak ji

vůči naší tvůrčí prazkušenosti, sémantickému středisku,

které pořádá osamocená fakta v jejich nadosobní a na vnějšku nezávislou obecnost.
Chceme-li však tomu tak, t. j. jsou-li tyto momenty třeba jen mutatis mutandis zároveň uvažováním našich básníků, pak stojíme tím i na pokraji rozdílu mezi symbolismem
tehdejším a dnešním.
To, čeho dosahovali francouzští básníci, symbolisté, intuici, co se jim samo vynořovalo z beztvárna jako tvar, jenž je jeho důkazem, to je dnes v naší poesii vědomou konstrukci, plánem, vůlí a pro dotvrzení její oprávněnosti a smyslu vracíme se k Mallarméovi
jako k příkladu a ztělesněným představám, často i k cíli naší cesty. Srovnejme jen tyto
Palivcovy verše, které nám mohou připomenouti i skladbu Vladimíra Holana:
Tma stojí o jantar,
tma nor, tma omnivora,
mour marna bourá tvar,
spi zahloubaná

hora.

V básních Josefa Palivce kromě tohoto stavebního úsilí se jasně na mnoha místech
ukazuje, jak všechny ty složky, o kterých nás poučuje moderní poetika, jsou přiváděny
téměř k své optimální únosnosti a autorovy verše jsou leckde až příliš dokonalé, než abychom mohli mluviti o absolutnosti této poesie; oné absolutnosti, kterou tak jasnozřivě
dosahovali jeho učitelé.
Rys této poesie má za základ myšlenku

a přímo řečeno ideu, názor a přesvědčení

o poesii. Její realisace básní je téměř konfrontací o závažnosti a oprávnění této ideje.
A není-li tomu tak, pak (zvláště u našich nejmladších básníků) proniká myšlenka nápadně
k povrchu, třeba i za cenu vlastní estetické hodnoty; stejná myšlenka, která u Palivce
v odění Valéryho dosahuje v básnickém tvaru svého největšího rozpětí a působnosti. Ale
i Palivec zaměří tu a tam k nahé myšlence; je zřetelná v Naslouchání, vystupuje i v Pečetním prstenu v petitem tištěných úvodech k jednotlivým oddílům skladby. Jimi jako by
se básník napřed dorozumíval se svými pozornými čtenáři:
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Má tichá přadénka
chraň trestu

nesmírného.

Vždyť cit a myšlenka
nejsou než seménka
z náletu

vesmírného.

Z Palivcovy realisace, v níž na hranici symbolu se básnicky uskutečňuje myšlenkový
timbre a záměr jeho koncepce, nelze ovšem činit žádné obecné závěry. Autor byl totiž vždy
příliš oddaným překladatelem, než aby nyní jeho vlastní forma mohla pro svou formální
dokonalost představovat i absolutnost a jedinou možnost realisace těch myšlenkových a
duchovních proudů, které ho spojují s celkovým charakterem současné české poesie.
Symbolismus, kterého jsme se zde dotkli, není totiž nějakou stavební methodou, ale
prostorovou konstituantou, kterou se ztělesňuje realita tam, kde ona sama své individuální
reálnosti - jsouc abstrahována od vnějších okolností - pozbývá, kde je nám symbolem pro
beztvárný a námi věčně nedokončený - protože nikdy nepoznaný - prostor Absolutna, kterým je však každý jev a celá skutečnost tohoto světa podmíněna.

Knížka o Jaroslavu
Jarmila Otradovicová:

Básnický profil

Durychovi

Jaroslava Durycha.
Praha

Jaroslav Morák

Vyšlo 41 Ladislava

Kuncíře,

1943.

Jaroslav Durych, člověk i umělec, je v našem duchovním světě zjev jedinečný: láká
svou hloubkou, mate svou odlišností a nevypočitatelností a získává naši lásku, jež není
bez trpkosti. Neboť Jaroslav Durych je především bojovník, a milovat ho, znamená utkávat se s ním znova a znova. J e však nemožné zůstat k němu lhostejný. Ale proto je také
nesmírně obtížné zmapovat cestu Durychova dosavadního vývoje. Jarmila Otradovicová
přece se však o to pokusila. Sleduje nejen Durycha umělce od jeho prvotiny »Svatý Jiří«
až po »Služebníky neužitečné«, ale zaznamenává i jeho essaye, pokouší se odhalit funkci
jeho ironismu v kritických statích »Ejhle; člověk«, charakterisuje Durychovu knihu vzpomínkovou a svéživotopisnou »Váhy života a umění«, ano, zmiňuje se i o jeho cestopisech
a překladech. Studie, takto široce pojatá, čítající však zároveň jen 39 stran, vyžaduje, aby
autorka opravdu procítila a promyslila Durychovo dílo, aby se prodrala až na jeho dno
a odvážnou zkratkou načrtla umělcův profil. To také bylo úmyslem autorky, neboť píše,
že čtenář Durychova díla má podivnou touhu »hovořiti o slově psaném i mluveném, hovořiti o všech jeho odstínech, vůni a barvě«, že touží »zvážit a potěžkat každý význam«. Leč
autorce nebylo patrně jasné, jakou methodou má tak učinit. Její knížečka má podtitul »Literárně kritická studie«, uvnitř je však samou autorkou označena jako »esej«; ve skutečnosti není ani tím ani oním. Píše-li Otradovicová, že při četbě »Služebníků (neužitečných« »máme pocit tetivy neustále a obezřetně se napínající a rytmus vět se zdá být někde
rytmem pohybů lodi plující do jiných krajů«, je zřejmé, že tu líčí svůj subjektivní dojem,
neříká však nic o podmínkách, které tento dojem navodily a které tvoří uměleckou strukturu »Služebníků«. Podobně je tomu i jinde. Vůbec, velmi často se tu mluví o rytmu, tónech, hudbě a lyričnosti, aniž se autorka pokusila zjistit, v čem ta nebo ona kvalita tkví.
Mohla přece alespoň naznačit, jak souvisí rytmus Durychovy prózy se stavbou vět, co je
podstatou její hudebnosti, jaký je ráz její lyričnosti. To, co píše Otradovicová o romantičnosti a pohádkovosti prózy »Na horách«, bylo v podstatě napsáno už jinde, snad i přesněji a výstižněji. Přitom jí zcela ušla nápadná smyslová lačnost Durychova v této próze,
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schytávající smyslové dojmy i v nejjemnějším odstínu, smyslová lačnost, která skutečnost
neopisuje, ale po svém znovu vytváří, a to nejen básnickým obrazem, nýbrž už samým
subjektivním vnímáním reality. (»Zahlédla skalní květy a šplhala se k nim tak, že se zdálo,
že skála spise drží ji než naopak.«) V této smyslové lačnosti spolu se subjektivností postoje k realitě a v irracionalismu (na který ovšem O. upozorňuje) tkví lyričnost této
prózy, tolik odlišné (svým podáním) od objektivisující monumentality »Bloudění«.
Jádro knížky tvoří stručný rozbor »Bloudění« a »Služebníků neužitečných«. Je tu dosti
bystrých postřehů, zvláště o »Služebnících«,

jejichž smysl vidí Otradovicová

správně

»v symbolickém postřehu našich zvláštních úkolů v duchovním dění světa«. Právem také
uvádí dramatický pathos, zachycování osob gestem a symboličnost v akcích románových
postav, jenže nikde neříká, v čem to všechno vězí, a kromě toho i zde si libuje v obratech,
jež patří spíše do impresionistické parafráze dojmů než do kritické studie. (»Barva stavby
Služebníků

neužitečných

je rudě nafialovělá šeď.« Jak píše o rytmu této prózy, citoval

jsem již dříve.)
Snad by mohl někdo namítnout, že chci mít v takové knížečce příliš mnoho. Nikoliv.
Stačil by často jen náznak, který však opravdu míří k podstatě struktury Durychova díla,
básnický obraz, jenž v zkratce vystihuje jeho ráz: pak by nám kniha dala to, co slibuje
její název.

Augustin

Vala

DIVADLO A HUDBA
J . E. Z e l i n k a : P a l i č a t ý

švec

Pokus o lidovou operu, jejž J . E. Zelinka přináší ve svém novém díle, si zaslouží
pozornosti s mnoha stran. Nelze říci, že by vše uspokojovalo z příběhu bodrého ševce pana
Šestáka, který se tvrdohlavě staví proti strojové výrobě obuvi a který věří, že jen vlastníma
rukama, z vlastního ingenia může vytvořiti dílo, které zaujme svět. Zelinkův pan Šesták
sedí ve svém sklepním bytě a hledí na nohy chodců, chodících okolo. Uvidí sem tam se
pohybovat hezký pár bot, - pak hned se chopí papíru a poznamenává si některý hezký detail. Když pak se naplní jeho čas, a když může si podle libosti zapracovati, vytvoří boty
sice krásné, obdivované, příjemné - ale je to výsledek jeho vlastní invence? Tož to je hlavní otázka, která se vtírala při poslechu Zelinkovy opery, a touto analogií vznikaly dohady,
zda oslava dobré pracovní vůle při dobrém řemeslném podkladu se má vztahovati i tam,
kde kromě pilných rukou je na díle účastna i myslící hlava. J. E. Zelinka ve svých 50 letech má za sebou přes 100 opusů, mezi nimiž jsou partitury hodně obsáhlé. Umí mnoho,
některé věci dokonce znamenitě. Ale zdá se, že má hodně společného se svým panem Šestákem, dobré i špatné vlastnosti. Z těch pak dlužno nejméně cenit vstřebávací smysl pro
cizí útvarný princip, pro cizí myšlenkový typ. Je to v podstatě eklektická hudba, jíž chybí
nutná analysa prvotné vlastní myšlenky, ze které je předem nutno vylučovati složky invencí cizích, vlivy dobrých i špatných vzorů. Partitura »PaliČatého ševce« po této stránce se
jeví jako málo původní, má místa, při nichž vzpomínka na vzor příliš převládne nad bezprostředním vjemem. Je tu vše, co se v novější opeře objevilo, dokonce i mnoho z toho,
co se ohlásilo v divadelních útvarech, provázených hudbou, na př. v »Žebrácké opeře«.
Právě tím, že »Paličatý švec« je výsledkem methody skladné, že mosaikově řadí k sobě od-
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zírané principy a útvary, uniká synthetickému postoji, tříští mnoha záběry jednotu invence
a rozptyluje i vše dobré, co skladatel vydal sám ze sebe. Zelinka má smysl pro vtip a pro
humor, ale stane se mu, že dříve vyrazí s pointou. Má smysl pro karakteristiku, ale v samém
karakterisování nerozváží, zda v množství popisů může vůbec prorazit popis ústřední,
hlavní. Nejlépe je mu tam, kde zcela nevázaně může se pustiti do komposice podle své
parodisační choutky, bez brzdy slova. Hudba k pantomimě o Ševcové snu, kdy se splétají
prvky mnoha tanečních forem v jakousi fantasii, synthetisující takřka každý taneční rytmus,
má svou originalitu a důvtip. Není to taneční suita, ale je to taneční pásmo, kterému se
daří stmelovací princip. To, a poté několik drobných maličkostí, malířovo rondino, fuga
posměváčků atd. jsou hudební detaily, kterým lze s chutí zatleskat. Chvály si pak zaslouží
Zelinkova instrumentace, neobyčejně živě cítěná a pracovaná se smyslem vpravdě originálním tam, kde orchestr přestává ilustrovati. Způsob, jakým Zelinka přičleňuje k orchestru
klavír, jak dává splývat klavírnímu zvuku s ostatními nástroji, je u nás novum. Vcelku
pak platí o Zelinkově partituře, že je to výtvor hodně přízemního držení, jemuž pak nikde
nelze vytknout nedostatek vkusu. Vzpomeneme-li pompy mnoha t. zv. lidových oper cizích i českých, pak je Zelinkova opera hotové neviňátko dobré vůle a snahy. Není to prvorozenec Zelinkova dramatického snažení. Má předchůdce zdárnější, zejména balet »Skleněnou pannu« a velmi sympatickou hudební veselohru »Devátá louka«. Zelinkův sensualismus by však měl na čase, aby se rozhodl pro směrové vyjasnění. Mírný a málo náročný
skladatel by si měl určit cestu k svým pěkným cílům. Více reflexe, více kritičnosti k sobě
a k svým elementárním nápadům, a mnohé by se tu spravilo.
Provedení vesměs bylo znamenité v elastickém orchestru a ve velmi dobře zpívaných
i mluvených partech. Skladatel mohl být spokojen s hudební koncepcí i s detailním vypracováním svého partiturového přednesu. Mohl být nadšen scénou Trösterovou, bystře a vtipně rozvrženou i jevištní komposicí Pujmanovou, která mnohotvarosti předpisů dala dokonalý ráz, harmonii pohybových vztahů, duchaplnost nápadů a naprostou vkusnost, umlčující snadno možné extravagance. Divadelně to bylo jedno z nejlepších operních představení posledních let. A zasloužil-li si kdo ze sólistů plného úspěchu, pak to byl dojista
Zdeněk Otava v roli titulní, zpěvák a mim k pohledání, opravdový mistr.

M.

Očadlík

Goldoni, Nestroy, Vrchlický
Všechny tři inscenace, o nichž se chceme tentokrát zmínit, vyznačuje, jako tak často
v našem divadelním životě, nesoustředěnost k celku. V jednotlivostech režijních dobré,
v některých hereckých projevech správně posazené, ale ostatek stojí na sobě nezávisle,
odděleně a.nijak není vše stmeleno v celek krásného divadelního představení. Někde nemá
režie dost síly, aby dokázala usměrnit herce, někde nemá naopak herec síly, aby uskutečnil
myšlenku autora a režiséra.
Na premiéře Goldoniho »Mirandoliny« v pražské Uranii bylo znovu jasně vidět, že
toto divadlo stůně na nedostatek režisérů. Pohostinské vystupování rozhlasových, mimodivadelních režisérů nebo režisérů z jiných divadel nijak souboru neprospívá. Stálá a na
titul předního divadla aspirující scéna potřebuje také stálého režiséra. Jinak bude mít
divadlo stále jen náhodně s tou či onou hrou úspěch, ale nadále tu herci nebudou tvořit
celek. Každý si hraje po svém, nijak se nepodřizují. O stylu se tu ještě zdaleka nedá
mluvit. Proto jsou také téměř všechna představení stejná, se stále týmiž přednostmi i vadami.
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C. Goldoniho »Paní hostinská« neboli »Mirandolina« je hrána v Uranii v prekladu
a úprave režiséra predstavení M. Jareše. M. Jareš používá zřejmě nově revidovaného svého
překladu rozhlasového, jinak nechává hru celkem bez zásahu. Aby pomohl rychlé proměně
výpravy, přenáší jednu scénu z pokoje hraběte do hostinské zahrady. Je to překlad a úprava čistá, jež dokazuje, že komedie C. Goldoniho jsou i bez velkých zásahů živé dost, aby
i dnes zaujaly obecenstvo. Komedii rychlého, svižného děje, nezatížené nikterak dlouhými
rozmluvami nebo monology, v níž příběh krásné Mirandoliny, jež zmate hlavu i zapřísáhlému nepříteli žen, plyne přirozeně ke šťastnému konci, nebyla dána správná základní
nota. Je to představení vleklé, a to škodí C. Goldonimu nejvíce. Základní svěžest a hybnost vtipného děje má být režií podepřena. M. Jareš se v tomto představení uvádí jako
režisér nápaditý, hudebně založený, ale neodhadující správně a citlivě rytmus hry. Takty
snad, ale vnitřní rytmus a náladu ne. N a finesy dialogů a jiskřivost situací zapomíná.
Nerozsvěcuje komedii. Nemá zřejmě také dost síly, aby přesvědčil herce o své představě
Goldoniho. Především je to vidět na hlavní postavě »Mirandoliny«. J. Čermákové Mirandolina je zcela jiná než Mirandolina Goldoniho. Tam, kde staví autor na scénu přímou,
energickou a veselou hostinskou, která dovede muže držet na uzdě, ale má ráda, když se
jí obdivují, je J. Čermákové Mirandolina vypočítavá a příliš hostům hraje divadlo v naivní
víře, že to nevidí. Kde má, trochu s obavou, ale hodně s radostí a s málo ostychem přijímat dary, tam už její Mirandolina natahuje ruce, aby o dar nepřišla. Je příliš koketní a
příliš přehrává svůj obdiv k baronovi. Tak snadno by se baron nedal zmásti. Víc srdečnosti a opravdovosti by v její hře muselo být. Mimicky a gesty nemá její Mirandolina dost
půvabu, postoj Puka se nehodí pro líbeznou dívku z Florencie. A tak vyhrává J. Čermáková především břitkostí slovní a opravdu neodolatelnou vyřídilkou. Baron p. Vejražkův
je dobrý výkon, správně nasazený již od dobře volené masky. Všude tam, kde hraje nepřítele žen a pohrdlivě se dívá na zamilované, je jeho postava pevná, také v okamžicích
váhání a nenadálého převratu, ve chvílích vznikajícího citu je V. Vejražka zcela jistý. Jen
zamilovanost svého barona převedl v některých chvílích do přílišné komiky. Zde stačilo
jen ubrat nadsázce na síle, aby postava zůstala jednotná, neboť ke konci se opět vrátil do
kresebného charakteru prvních scén. Mimicky stále ještě neovládá V. Vejražka svaly horní
části obličeje. Zde se určitá mimická gesta stávají u něho již zlozvykem. Ostatní podávají
své obvyklé výkony. Jen R. Deyl ml. uhodil tentokrát konečně na novou, srdečnou strunu
svého herectví a snad také zanechá návyků postav hloupých chlapíků. B. Hradil je zcela jist
v postavě hraběte, ale stále víc a víc protahuje své samohlásky a dává přízvuk všude jinde,
jen ne na první slabiku slova. L. Matoušková, ač zřejmě indisponována, zahrála vkusně
svoji herečku, zatím co Z. Štěpánová nemá ještě pro tuto roli dost hereckých zkušeností.
F. Filipovský se opakuje a danajský dar českého filmu ze sebe asi hned tak nesetřese.
V půvabném rámci Gabrielovy výpravy jsme v divadle Uranii po prvé viděli, jistě i díky
Jarešovi, opravdu barevně vyladěné představení a po prvé také použil režisér v tomto
divadle světel k tomu, aby jimi dotvářel atmosféru hry.
*

Také režie má značný podíl na neúspěchu Nestroyovy »Komedie z kornoutu«.

Neboť,

i když V. Renč v překladu Nestroyovy frašky »Einen Jux will er sich machen« přidal
hodně závaží na stranu obhroublosti, přec jen rozmyslná režie mohla a měla také z tohoto
převodu udělat představení živého, ovšem ne hluše hlučného, a dobově půvabného stylu.
Ale režie K. Konstantina si počíná nesprávně. Dává hercům plnou volnost a ti jí také
zneužívají.
Ale vraťme se nejprve k překladu V. Renče. Na programu se sice říká, že je to veselo-
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hra na námet J. N. Nestroye, ale to je trochu odvážné, neboť v celku zůstává z Nestroye
téměř vše. Sám Nestroy nazývá sice hru »fraškou«, ale je vkusnější než V. Renč se svou
»veselohrou«. Zůstává základní rozdělení do čtyř aktů. V prvním jsou poněkud proměněny výstupy, obsah zůstává stejný. Jen se u Nestroye nemluví o provdání Marie (z neteře
se u Renče stala dcera) za p. Vrťátka. Nestroy tu má na druhé straně dvě scény daleko
vtipnější a pro svoji dobu příznačnější. Také zpěvní vložky přecházejí do úst pana Pupajdy, ovšem v nápěvu zcela moderním. I druhé jednání zachovává Nestroyův rozvrh, a na
mnoha místech je překlad téměř doslovný, využívající slovní komiky Nestroyovy. Rozdíl
spočívá v tom, že nevěsta pana Brouly je zároveň tetou pana Pupajdy, čím se dává možnost větší nevázanosti na jevišti. Ale vtipné proměny výstupů jsou původní. Teprve konec
přináší vlastní zpracování Renčovo, v němž všechny postavy se ocitnou na komisařství,
kde po dlouhém a na několika místech nevkusném vyjednávání se dva párky smíří a dvě
osoby putují do vězení. U Nestroye jsou tři svatby. J e to řešení asi pro dnešního překladatele příliš naivní, ale není mu možno nepřičíst dobový půvab a mnoho opravdu srdečné
veselosti. Zásah Renčův tkví spíše než ve změně obsahu ve změně charakteru dvou postav.
Tím je totiž nutně dán i změněný konec veselohry. J e to především pan Pupajda, u Nestroye milý zamilovaný mladík, u Renče prohnaný chlapík, který se chtěl zbavit jedné
ženy a lacino a snadně přijít k penězům druhé. Paní Drahorádová je fešná panička, která
umí vytrestat drzého Vrťátka, ale u V. Renče je to vykutálená dámička, s dobrými známostmi na policii, nic jí neujde, leccos sebere a je lehkomyslná až hrůza. Nevím, prospěla-li tato změna Nestroyovi, nevím také, byla-li nutná; je-li tomu tak, pak ovšem bylo
třeba změnit závěr hry. Veselohra J. N. Nestroye ise tím ovšem dostala do oblasti, ve které
se autor obvykle nepohybuje.
Renčem zdůrazněný základní rys drsnější fraškovitosti režie K. Konstantina nikterak
nezmirňuje. Naopak. Omezuje se na aranžování odchodů a nástupů a ponechává hercům
plnou volnost v provádění veselých kousků. Jenže většina z nich provádí ještě víc, než je
v textu a než je nutno. Pochopitelně pak strhnou i ostatní, a tak má nakonec celá »Komedie
z kornoutu« ráz »...si zařádit«. Docela bez míry si počíná paní Rosůlková ve své paní
Drahorádové, je to typicky neherecká a neumělecká práce, přehání se tu, přehrává, ale na
postavu se vůbec nemyslí. Sv. Beneš má k tomu sklony již od počátku, ale po setkání
s paní Drahorádovou ještě přidá, jako by mu celá postava nestála za námahu. Z počátku
udržuje J. Marvan svého pana Broulu v mezích autorovy představy, ale již v druhém
jednání si zaimprovisuje, aby nakonec křičel a mlátil holí docela nevázaně. Ostatní výkony převyšují jedině J . Pehr, V. Boček a E. Bolek. Tito tři ukazují, také ne v plné míře,
ale přece dostatečně, jak by mohlo být představení čisté a vtipné, kdyby sloužilo autorovi. J. Pehr kreslí velmi čistě a se smyslem pro míru svého vykutáleného Kryštůfka.
V. Boček si hraje s figurkou účetního a je dojemný ve chvílích překvapení. Také E. Bolek
je ostrá figura nerudného a přec na sebe hrdého Janka. Okolo je matná hra, v níž prim
vede V. Králové ochotnická Marie, ačkoliv se jako všichni snaží dohonit kluzkou veselost
druhých. J e s podivem, že režie K. Konstantina mohla vůbec takové neumělecké uvolnění
v souboru připustit a tak nestylové představení předvést obecenstvu.
*

Ponecháme-li stranou otázku odůvodněnosti melodramatické formy na divadle, je
nutno přiznat vinohradské inscenaci Vrchlického-Fibichova

»Smíru Tantalova«. velkou cenu

již tím, že inscenací bylo obecenstvu připomenuto Vrchlického dramatické dílo největšího
účinu. Toto dílo klade ovšem na režii i herce nároky, jimž by málokteré naše divadlo
bylo plně a beze zbytku právo. J e proto samozřejmé, že ani dnešní vinohradský herecký
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soubor na tyto ztížené požadavky herecké nemůže stačit. Ale v základním režijním rozvrhu tu vykonalo Vinohradské divadlo svěřený úkol dobře.
Lyričtěji laděný »Smír Tantalův«, jehož romantický přídech verse i celého látkového
pojetí Fibichova hudba jen ještě podtrhuje a znásobuje, staví v základě hodně na protikladech. Stojí-li ve středu dění postava starce-krále Tantala, jenž chce vnést smír všude
a usmířit tak vlastní vinu, vzpíná se stále v dramatě k jeho výši a důležitosti postava
vzpurné a divoké královny Hippodamie. Střetání těchto dvou světů rytmisuje účinně
Vrchlického drama, které bylo na Vinohradech opět inscenováno výtvarníkem A. Wenigem. Prostě a anticky čistě působící sloupoví paláce s modrým horizontem jižního nebe,
právě tak jako stroze vznešený interiér Hippodamiin, prozařuje režie J. Plachého ve vzrušených okamžicích žhavě zářivou barvou světel, takže vytváří na jevišti ovzduší obdobné
Vrchlického veršům. Klid a vznos antiky je v této výpravě i režii postižen lépe než v »Námluvách Pelopových«. Oživující a umocňující pojetí to ovšem není. Režisér J. Plachý docílil dobré shody jeviště s hudebním doprovodem, který zní tentokrát jistě a čistě. Souhra,
vynucená přísnou prací režiséra, není ovšem u herců dotvořena silným a správným pojetím rolí. Často dokonce není na př. ani jasno, že herci říkají verše. J e samozřejmé, že
hudba je v mluvě značně omezuje, nicméně bylo by možno, aby jim hudební doprovod
nijak nebránil ve veršové jasnosti a čistotě přednesu. Právě tak jsou omezeni pohybově.
Dobře režií myšlená gesta i některé nástupy vycházejí pak jen s vnějším, prázdným pathosem a míjí se účinkem. Fibichova, jinde již odborně a tolik oceněná hudba, vyžaduje od
herců velkou přizpůsobivost jak v modulaci, tak i v tónině. Vyžaduje velkou soustředěnost a pozornost, a tomu jsou herci vcelku právi. Daleko méně pozornosti ovšem věnují
veršům a jejich jiné a stejně důležité zákonitosti a na základní projev herecký, na tvorbu
postav, jim zbývá nejméně sil. Jejich projev svírá to i ono, ale především jej znevažuje
základní chyba - nedostatek stylu. Vytvořit herecký styl divadla, herecký styl, který by
odpovídal této divadelní formě klasického dramatu, je úkol, který na soubor ještě čeká.
Představení, o němž tu píšeme, vévodil Tantalos G. Hilmara, přesto, že představitel
krále z Argu byl vážně indisponován. Fibichův příznačný motiv Tantalův doplnil dobře
svým hereckým pojetím role. Hippodamie J. Štěpničkové poklesla z linie, naznačené v »Námluvách Pelopových«. Ve »Smíru Tantalově« se již J. Štěpničková cele věnuje realistické
kresbě zlé, panovačné, bezcitné a hystericky moderní ženy, v níž barbarství naznačuje
monotonně se opakujícími gesty a křikem, v němž hlas postrádá nosnosti a pevného zvuku.
Křečovitá mimika dokresluje obraz barbarské ženy, ale nikterak tragické postavy královny
Hippodamie. O. Korbelář stojí proti ní v klidu a rozvaze, kterou nedovede rozeznít ani
milostnou něhou ani vznešeností Řeka. M. Brožová ušlechtile recituje královnu Axiochu
a v úloze Thoase na sebe upozorní zvučným přednesem M. Homola. Režie nechává sice
staticky, ale čistě a výtvarně správně nastupovat sbory, které nejlépe ještě ukázněností
spojují verš lahodně s hudbou. Celkem představení, jehož oprávněnost tkví v připomenutí
dramatického díla velkého nejen básnickým zvládnutím mythické látky, nýbrž i silného
mravním dosahem.

K. Marek

Dramaturgie

selhává

Malá pražská divadla si udělala dlouhou přestávku, než uvedla opět několik novinek.
Zdálo by se, že této pausy využijí dramaturgové divadla k tomu, aby nastudovali hodnotný
repertoir. Ale není tomu tak. Jen divadlo A. Sedláčkové uvedlo dobrou hru, zatím co
Intimní divadlo opět zklamalo uvedením lehounké veselohry a Nezávislé divadlo drama-
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turgicky selhalo. Neboť komedie Jana Grmely »Klec ze zlata« není přínosem české divadelní tvorbě. V základě proto, že J. Grmela není dramatik-básník. Na této hře je dobře
vidět, kolik znamená ta nenáviděná forma! J. Grmela si umí vymyslit dobré jádro hry,
umí celkem i postavit hru, ale neumí dát svým myšlenkám žhavou přesvědčivost. Jsou to
fráze, jak správně říká jeho Dr Tauš. Fráze a papír. Ne život.
A přece má jeho »Klec ze zlata« v sobě mnoho myšlenek. Komedií ovšem není. Je
to neobratně formulovaná hra, mohla by to být nejen komedie, nýbrž i tragikomedie, ale
musel by ji vzít do ruky básník, který má moc proměnit slova v život. Což to není tragické,
jak se neznají důvěrně známí lidé? Není to smutné, když otec nemá Čas se věnovat svému
dítěti a neví, jaké je, oč usiluje a co chce? Není to podivné, když se náhodně setká se
svou nemanželskou dcerou, která bude mít dítě se snoubencem jeho dcery? Není krásná,
i když zeschematisovaná, postava mladého děvčete, které chce mít dítě, ale nechce nic
od muže, který ji již nemiluje, a kterého si nemůže vážit? Není zajímavá a stále znovu
zjitrující otázka harmonie charakteru člověka a pracovníka v jediné osobnosti?
Mnoho otázek dává Grmelova hra, mnoho jich podněcuje nedomyšleností a nepropracovaností, konvenčním řešením osudů i postav, ale každou zahodí, žádné se neujme
a žádné jako dramatik plně nevyužije, aby naplnila jeho hru, ať už myšlenkově nebo
básnicky.
Výtvarník Jan Sládek postavil rež. Škodovi účelný lékařský interiér a rež. J. Škoda
učinil jistě nejvíc, co mohl, aby hru zachránil. Dal jí, pokud možno, sevřenou formu a
těsnou, vypjatou atmosféru, dobře využil tentokrát hry světel, zrychlil tempo a dal výstupům poměrnou gradaci. Jen z herců nedostal mnoho. Papírovým figurám Grmelovým
herci Nezávislého divadla k životu nepomohli. Nejlépe se dařilo T. Vavřincové v samostatné a energické Jitce, které dala i jemný smutek opuštěného dítěte, předstíranou ironii
zklamané ženy i sebevědomí pracovitého, poctivého člověka. R. Lysenková má dobrá místa
citová, naproti tomu tam, kde chce kázat otci a být bystrým děvčetem dneška, nemá prostě
síly přemoci autorovy fráze. J. Zrotal jako hlavní postava hry cítí stále rozpolcenost a
nehotovost figury profesora Horáka. Dává mu trochu mučivého zápasu se svědomím, ale
nemá energii a nemá zjihlost citu. Zcela nepodařeně vyšel O. Krejčovi jeho asistent. O.
Krejča nemá tu pevně posazený hlas, neudrží figuru jednotnou, láme se mu do několika
figur. S. Škodová byla zcela nevhodně exponována, nemá pro tuto roli předpoklady, také
její hlas je ještě mělký a nepropracovaný. B. Vernerová hraje svěže, ale trochu koketně
a hlavně bez pozornosti k technice výslovnosti. Ochotnický výkon J. O. Martina v roli
advokáta neměl proste režisér vůbec připustit. Tím Škodí především své práci, která má
být čistá a ve všech složkách vyrovnaná.
*

Šelmy Lagerlöfové povídka »Císař z Portugalie«

byla přeložena do češtiny ještě před

světovou válkou. Srovnáme-li ji s dramatickým textem upravovatele P. Knudsena, je
patrné, jak mnoho zůstal autor této dramatisace dlužen velké básnířce. Zůstalo jen jádro
příběhu. Ale kouzlo »Císaře z Portugalie« tkví právě v básnicky Čisté epice spisovatelčině,
která dovede tak prostě a poutavě vyprávět o utrpení Jana Anderssona. Divadelní úprava
má osm obrazů, které od krátké exposice před narozením malé Kláry ihned přeskakují
k zauzlení tragedie - k odchodu dospělé Kláry z domova. Pochopitelně, že mnohé, co
tvoří právě postavu Kláry čtenáři tak blízkou a srozumitelnou, je ve hře opomenuto, nebo
se o tom jen vypráví. Slova se dostávají do úst jiným osobám a tak hned první scéna, kde
je Klára pokřtěna, ztrácí na kráse Janova prožitku, který dovedla na několika stránkách
S. Lagerlöfová tak krásně zachytit. Ve všech obrazech je stále cítit, že tu jde o epiku,
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neboť se víc vypráví než jedná, neboť tu věty, vytrženy z kontextu, znějí zlomkovitě a
ochuzeně. Umocnit tento příběh chudého Anderssona, který se cítí císařem, na drama, se
P. Knudsenovi nepodařilo, neboť ponechal stavbu povídky a již tím nedal předpoklady
ke zdaru své práce. Ta se mohla podařit jen v případě, kdyby byl ten, kdo prováděl dramatisaci, byl stavěl drama o mystické síle lásky, ne vyprávění o dramatě. Ale i tak je
nutno pochválit dramaturgii divadla A. Sedláčkové, že sáhla po této hře, neboť lidsky
krásný základ S. Lagerlofové dal hercům a hlavně režisérovi tentokrát příležitost k vytvoření prozatím nejčistšího představení tohoto divadla.
Z. J. Vyskočil vytvořil si jednoduchou, ale působivě osvětlovanou scénu s náladově
dobře postiženým horizontem a dal hře sugestivní atmosféru s vhodně odstíněným smyslem
pro spádnost děje, zvláště ke konci hry. Bylo také správné, že kladl důraz především na
postavu Jana Anderssona. O. Čermák tu podal propracovaný a bolestí proteplený výkon.
V divadelní úpravě připadá velká role také Kláře, ačkoliv půvab povídky S. Lagerlofové
spočívá právě v tom, že od svého odchodu za prací do města až do pozdního příchodu
se Klára v knize neobjevuje. Mluví se o ní, ale zůstává skryta. Zde naopak jsou přikomponované scény, kde Klára musí dokonce tančit a zpívat v jakémsi baru. Věc, kterou by
S. Lagerlöfová jistě nebyla udělala. Příčí se to formulaci ostatních částí příběhu a svádí to
také rytmus hry jinam. Propracovat víc postavu Anderssona by bylo hře prospělo. Tato barová scéna se také režii nepodařila. Nezapadla do rámce ostatních výstupů a vyzněla ploše a
bezvýrazně. Naopak výstup u paní Johnssonové byl velmi zdařilý, měl tísnivé napětí a M.
Sedláčková v něm upoutala bojem a nesmělostí mladé dívky, která v bezmoci a starostech
neví kudy kam, stejně jako A. Purkrábková vykreslila dobře necitelnou kuplířku. Z ostatních více méně ochotnických projevů upozornil na sebe J. Koudelka v roli starého dobráka
Olafa. Nevhodně byla obsazena role matky Triny L. Otáhalovou, která těžko přemáhala
pasivní roli utrápené, staré děvečky. V kostýmování žen převedla režie värmländskou povídku z krajin švédských spíše do světa holandských vesnic.

Z brněnských

K. Marek

divadel

Komorní hry Radosti ze života by měly být přejmenovány na Divadelní Studio. Komorní scéna představuje divadelní specialisaci, ale vždy od ní očekáváme představení jednotná,
vyrovnaná a ukončená, kdežto Studiu už odpustíme nějakou tu nehotovost, poněvadž mu
právě běží o experiment. Prof. Rudolf Walter cvičí svůj ensembl stále znova, jenže naráží
na základní překážky: jeho herci jsou většinou posluchačky a posluchači konservatoře, kteří odcházejí, jakmile absolvují, po případě dnes ještě dříve, takže jeho soubor nemůže dosáhnout jednotné výše, která je předpokladem jednotné souhry. V dramaturgické volbě her
komorní scény je ostatně tato učebná tendence docela patrna. Po té stránce byla vhodně
volena jak lyrická komedie podle Marivauxe

Zamilovaní přátelé Miroslava Rutteho, tak

proslulá komedie Luigi Pirandella Každý má svoji pravdu. Pokud ovšem běží o ideové zaměření, mohlo by se při hře pirandellovské vážně pochybovat o vhodnosti takové komedie,
propagující relativismus životních pravd v době, která se vzpíná po hodnotách absolutních.
Mladý Waltrův ensembl se v nich však mohl procvičit, poněvadž obě hry musí kolem sebe
rozevlát svou vlastní atmosféru, poněvadž obě díla nepřímo nebo zjevně kritisují realistickou skutečnost a poněvadž v obou případech záleží především na hercích. Ve hře Rutteově
musí herec ovládat dialog, jako když končířem šermuješ. Lehce, plynule, vyhrávat každou
pointu. Teprve potom uvolní hra svůj půvab a vtip. Ve hře Pirandellově pouze tehdy má
každý svoji pravdu, když fikce zatlačí skutečnost do pozadí a nasadí jí několikerou tvář.
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Kde zůstala lehkost a svěžest hry marivauxovské a kde úzkostné opojení hry pirandellovské! Hráli: Líba Přichystalová, Jiří Sequens, Miloš Hynšt, Lída Štětinová, Ludvík

Veselý,

Bohumil Smutný. Vznikla řada postav a postaviček, ale bez celkové souhry. Na konci do
hry mluví i režisér, užívaje tak oblíbeného způsobu romantické ironie, rušící ilusi. Tempo
tu mělo být pomalejší, aby zásah do hry vstoupil docela dramaticky a tak organicky vynikl. - Ve hře druhé byly vytvořeny alespoň dvě postavy, jež se zaryly do mysli návštěvníkovy: paní Frola Marie Waltrové byla stařenou, jejíž výraz, mimiku a gesta poznamenala
záludná jevová skutečnost, namlouvající každému jeho vlastní pravdu. Miloš Hynšt v roli
jejího zetě se zapsal do paměti svou uhrančivou maskou: černé obletující vlasy, horečné
oči, černé rukavice a v nich nervosně mačkaný černý klobouk.
České lidové divadlo dokončilo 15. března první rok své působnosti. K tomuto jubileu vydalo také přehled své dosavadní činnosti: podle něho sehrálo 47 různých činoher,
oper a operet v 787 představeních v Brně a 57 představeních na zájezdech. První rok práce
je ve znamení dvojího úsilí. Úsilí intensivní: nejlepších výsledků uměleckých dosáhlo divadlo ve hrách docela posledního období. Úsilí extensivní: projevovala je správa divadla po
celý rok a hleděla obnovit a znovu vybudovat vše, co se jen dalo. Nedávno se ustavilo
z členů jeho orchestru Heuslerovo
koncertního mistra Karla Heuslera.

kvarteto, pojmenované tak podle hlavního představitele,
Kvarteto má jistě naději na úspěch, usuzujeme-li po-

dle prvního představení, na němž uvedlo program domácí i cizí (J. Haydn, Fr. Schubert,
J. Suk, J. Malát). Od 1. května otevírá lidové divadlo svou třetí scénu v sále Marta, kde
chce zřídit pokusnou scénu pro činohru a operu, aby se na ní mohly vyzkoušet a uplatnit
nové síly herecké a režisérské. Odvahy k podnikání správě lidového divadla jistě nechybí:
doufejme, že druhý rok práce bude ve znamení uměleckého prohloubení, neboť i zde méně bylo by více!
Činohra uvedla rychle po sobě hned tři, čtyři premiéry, z nichž představení Molièrova
Lakomce

představuje dosud nejvyšší vrchol po stránce umělecké. Ale také představení

ostatní - Případ herecky Andersenové

Rolanda Schachta v režii Loksové nebo Dumasovy

Dámy s kameliemi v režii Linhartové nebo Ortnerovy Isabely španělské v režii Klikové byla pozoruhodnými večery brněnské činohry.
Hra Schachtova byla dramaturgicky jistě vybrána proto, poněvadž tu v postavě velké
herečky, která se ocitne na bolestném rozhraní mateřské lásky, lásky vlastního srdce a uměleckého osudu, měla vystoupit Zdenka Grafová, kdysi člen Zemského divadla, dnes profesorka na brněnské konservatoři. Režisér si upravil překlad německé hry vhodně i nevhodně. Vložil do ní Mahuleninu a Runinu scénu na skále jako herecký výjev, na němž
matka zkouší herecký talent své dcery, ale jinak hru ponechal v původním stavu, takže původní nejednotnost a různorodost motivická se stala ještě nápadnější. Představte si jen tuto
situaci: za herečkou, která za sebou má jedinečnou dráhu, chodí kníže, pak se však zamiluje do její dcery. Kde je taková česká herečka? Ale což o to - kde takový český kníže?
Adaptace měla být důsledná. Gräfová svou postavu uchopila živelně, někdy i patheticky,
ale vždy životně, vybavila ji theatrálními gesty, ovšem stylisovanými, jak se hodilo na postavu, která hledala a našla život na jevišti. V postavách ostatních: M. Jandeková v úloze
roztomilé, svéhlavé a zvědavé dcery a M. Urbánková v parodii hereckého stavu, společnici
Andersenové. Hrálo se ve výtvarných interiérech malíře Bruna, který je vytvořil moderním
náznakem, hledícím k divadelnímu prostoru i k dekorativnímu zladění barevnému a zhušťujícím děj ve výmluvný symbol.
Hra Alexandra Dumase syna přišla na repertoir z obdobných důvodů jako německá
hra předcházející: aby v ústřední postavě Marguerity Gauthierové mohla vystoupit Milada
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Matysová, která se v této úloze vyzkoušela za svého působení v Olomouci. Nelze však vysvětlit, proč úloha byla obsazena dvojmo, totiž ještě Jarmilou Lázničkovou, jejíž herecký
naturel směřuje docela jinam. Zápas dopadl jednoznačně ve prospěch Milady Matysové.
Linhartova režie hleděla dát představení vnitřní rozměry, uvolnit citově lyrickou atmosféru,
v níž to doutná bezstarostným veselím, ale také rozkladem a smrtí; odstupňovala ji ve
výstupech sólových i hromadných, jen by bylo bývalo třeba vložit divadelní pausy, jako
na př. prohloubit a vypracovat pověstnou dramatickou pausu před příchodem Duvalovým.
Marguerita Matysová nepřinesla na jeviště ani pařížské ovzduší ani svou svůdnickou minulost, pohlcovala ji od počátku její heroická budoucnost, takže ve scéně odříkání a oběti
působila nejmocněji. Kreslila svou postavu v ostrých přechodech citových výbuchů a depresí, kypivého veselí a drtivé osamocenosti. Marguerita Lázničkové propadala křečovitému
výrazu, který ovšem nepřipouštěl ani lyrickou něhu ani osobní přitažlivost. M. Doležal
vystoupil v Armandu Duvalovi, ale jeho Armand svou náruživost přepínal, takže na počátku přesvědčoval mnohem více než na konci. Celá řada postav ostatních: H. Krtičková
v Prudence, R. Tejcová v Nichette - obě tvořeny jednostrunně, J. Koldovská v rozpustilé
Olympii; H. Malimánek,

J. Horňák,

P. Horal. Ze všech nejvíce překvapila vyrovnaným

výkonem Božena Žáková v pozorné Nanině, jíž úslužnost, věrnost a něha přešla do slov
i do pohybů.
Výtvarná inscenace S krušného

členila jeviště ve dvě polovice, což režii poskytovalo

možnost pracovati účinným kontrastem; jenže ji to svádělo k tomu, aby jednotlivé scény
umisťovala do protilehlých koutů, na což doplatilo velmi Četné obecenstvo (vidělo vždy
jen jeden výstup). Na tenhle způsob výtvarného a režijního protikladu, jakkoliv je dramaticky a divadelně funkční, zvláště ve hře povahy Dámy s kameliemi, není bohužel nedivadelní sál v Typosu dosti vhodný.
Brněnské divadelní kruhy žehrávaly v dřívějších letech na to, že činohra nemá svého
dramaturga; dnes, kdy jej konečně obdržela, není jeho iniciativa v celkovém činoherním
provozu nikterak patrna. Buďto se hry dostanou do Brna odjinud, nebo se hrají čísla kmenového repertoiru, ale především v žádném případě se tu neprojevuje uvědomělá a samostatná dramaturgická linie. - Hra Hermanna

Heinze

Ortnera o Isabele španělské dostala

se do Brna po Moravské Ostravě a Olomouci a ovšem především po Praze, kde ji její
brněnský režisér za svého působení v Uranii viděl v inscenaci Klimešové. Režisérovu invenci
bylo by možno definitivně zjistit teprve podrobným srovnáním s pražským provedením;
ostatně ke své režii Rybnikáře Kuby si rovněž z Prahy přinesl podnět a zkušenosti.
Ortnerova hra pozměňuje tradici historického dramatu německého, jak ji představuje
v Německu především Schiller, tím způsobem, že problematiku velikých a osudově nadosobních idejí snáší s výšin nadčasových do roviny konkrétního života a mění v zrcadlo
přítomnosti: zápas církevního universalismu s myšlenkou národního státu, do kteréhož
sváru je zapředen ještě jiný zápas dvou žen o jednoho muže. Hra má vnitřní rozměry,
postrádá sice dramatické stavby ve vlastním slova smyslu, poněvadž se rozpadá v řadu
obrazů, ale poskytuje zato herci velmi mnoho vděčných rolí. Herci to pochopili a tak celý
večer byl hlavně ve znamení hercova výkonu. Nikdy ještě Marie Pavlíková, co působí
u brněnské činohry - a přešla k ní z operety - nevytvořila ve vážném oboru postavu tak
vnitřně vyváženou a vnitřně odstíněnou, jako byla její Isabela, královna kastilská: snad
jí nepřilehlo všude gesto, možná, že i mimika tváře byla spíše výrazově chudá než úsporná,
ale její náhlé přechody od panovačné povýšenosti k prosté něze ženského srdce a všechen
ten zmatek opuštěné ženské duše uprostřed marnotratně nádherného královského manželství, touha a bolest, osamocenost a sebeobětování, přesvědčovaly. Jeden z nejlepších jejích
výkonů, ne-li vůbec dosud nejlepší herecká kreace. Božena Žáková v markýze znovu podala
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důkaz, že se na ni v Brně po léta zapomínalo a že její úsilí a nadání předurčuje ji k vyššímu hereckému oboru, než jaký jí byl dosud tradičně svěřován: z její markýzy de Moja vyzařovala líbezná něha, kterou sugeroval tlumený hlas, naklánění těla a přemlouvající přízvuk - povahový půvab, který se nesnadno napodobí. Většina ostatních postav působila
sice věrojatně celkovým pojetím, ale chyběla jí sošná modelace: našeptávačskému a pathetickému inkvisitoru O. Linharta, ztrnulému a jednostrunnému kancléři K.

Hospodského,

nemírně vášnivému doktoru Bachecovi J. Beyvla, popudlivému, vrtkavému a roztěkanému
králi Ferdinandovi St. Hejného,

standardně kreslenému krčmáři M. Zejdy a rovněž nadše-

nému Španělskému vlastenci Donu Sanchezovi de Carera Oldřicha Vykypela, který hleděl
přesvědčit o pravosti svých slov docela přirozeným hlasem bez herecké transposice, takže
vrcholná místa jeho výkonu neměla daleko k patriotickým tirádám. - Režie Františka Kliky
se osvědčila v důležitých jednotlivostech, v invenci postav, v sestavě scén, méně už v technice řeči a ve slohovém pojetí celé hry: kdyby byla vyšla především z básníkova textu,
byla by musila zdůraznit povahový a scénický protiklad, a tak by byla vnesla do divadelního tvaru životnost a rozměrovost a byla by se vyvarovala scénické hudby, která dílo,
stejně už dramaticky uvolněné, musila proměnit v jevištní pásmo obrazové a svou motivickou jednotvárností, jednou povahy melodické a po druhé expresionistické, musila jen
odmocňovat dramatické napětí. Hrálo se ve výtvarné inscenaci Vladimíra

Neumana:

byl

to jednoduchý a monumentální interiér, vhodně vyřešen vertikálně (schodištěm, zleva se
zvedajícím a obíhajícím celé jeviště) a horizontálně (frontální stěna pod schodištěm se
dala prolomit a otevřela se chrámová kruchta nebo arkýř v místnostech královniných).
Do dramatické akce zasahovala výtvarná část také náladou tmy a paprsky světla, z níž hovořila záludná ponurost královského zámku a extatická úzkost století, jímž začal podzim
středověku. Také tohoto výtvarníka si přivedl režisér odjinud, totiž od Horáckého divadla
a už před Isabelou Španělskou mu dopomohl k několika inscenacím na brněnském jevišti,
v nichž se arch. Vladimír Neuman osvědčil divadelně výtvarným talentem. Tedy objev!
František Klika jako divadelní brněnská osobnost se vůbec vyznamenává mnohostranností zájmu, samorostlou vynalézavostí a podnětností. V brněnském Lakonrci Molièrově
nevytvořil jen nového historického Harpagona na českém jevišti, nýbrž se zasloužil o samo
představení jako jeho bezprostřední iniciátor. Na jeho podnět byl také pozván k pohostinské režii Antonín Klimeš, který po dlouholetém působení hereckém a režijním u brněnské
činohry odešel těsně před brněnskou divadelní krisí k pražské Uranii. Brněnská inscenace
Lakomce je jejich společnou uměleckou spoluprací a zásluhou a k oběma je třeba připočítat Jarmilu Urbánkovou, která vystoupila v pletichářce Frosině.
Hrálo se v překladě B. Kaminského, jehož text po stránce výrazové českosti upravil
a opravil dr. Josef Hrabák. Další adaptaci provedl režisér ráznými škrty patheticky rozvětvených dialogů a aktualisací slova a myšlenky, až z dramatikova textu vystoupil základ
realisticky psychologický, z něhož především roste problematika postav, v první řadě postavy hlavní. S pražským arch. Jos. Hesoune?n

domluvil půdorys výtvarné inscenace a dal

v ní umístit několik předmětů (skříň na způsob truhlice a pod patu veřejí louisdor), které
jako divadelní znaky svým věcným karakterem i svou divadelní funkcí hrály spolu. V podstatě to byl pohled do Harpagonova domu, jehož znakem hlavním byly dvoje dveře, mohutné a vždy perspektivně deformované: oboje opatřeny výmluvně barevným závěsem.
Dveře pravé, stojící jednak na louisdoru, jednak na stupni, umožňujícím přehledný nástup hromadných scén, byly zavěšeny ve volném prostoru, takže poskytovaly dosti místa
pro slídivě nedůvěřivé spády majitelovy, a uvolňovaly výhled na schodiště a tak otevíraly
prostorovou hloubku. S tmavého prospektu nad truhlicí, spočívající na stupni mezi oběma
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dveřmi, hleděla na toto moderní jeviště perspektivní silueta Molièrova původního divadla.
Spousta vtipných divadelních nápadů, které vsak slohovým výrazem nebyly domyšleny
v jednotu. Na začátek prvého dějství vložil režisér kratší Harpagonův monolog, který si
samovolně a sourodě upravil, a tak uzavřel komedii po stránce textové v celek. Nejnápadnějším znakem Klimešovy režie bylo trojnásobné nebo čtvernásobné zahájení celého představení: obřadník a jeho tři poklepy, což umožňovalo otevřenou scénu bez opony a jednoduché, ale pádné zdůraznění jeviště jako světa hercova; oba páry mladých milenců v jemném osvětlení a v jemném pohybu; projekce Molièrovy podobizny do siluety jeho historického divadla; a vpád zlatých běsů, kteří otevřou truhlici a dají vyběhnout běsovskému
lakomci. Klimešova režie se ukázala velmi vynalézavou, snad až příliš (méně bylo by
více!), dbalou jevištní mluvy a vtipnou ve velmi mnohých jednotlivostech slovných i scénických. Nedosáhla však celkové jednoty slohové: snad jí ani nechtěla dosáhnout. Hned
podtrhovala artistní výkon hercův, hned zase klasicisující uměřenost, hned zapojila expresionistický znak a hned zase použila jevištní ironie po způsobu ironie romantické, která
rozptyluje ilusi a obnažuje nahou scénu (před proslulý monolog na konci čtvrtého dějství
vložila do úst Kleantova sluhy La Flèche větu, jež sdělovala obecenstvu, že teď uslyší
slavný Harpagonův monolog). Také vhodnými pausami (uprostřed monologu) dovedla
do ticha prohloubit a rytmicky distancovat hru. Přílišné zmelodisování nesvědčilo však
komedii typického nebásnického dramatika, jakým je v celé světové dramatice právě Molière, a narušilo karakterotvorné linie, které právě ve hře francouzského klasika, typisujícího situaci i postavu, jsou ostré, pevné a výrazné.
Lakomec Františka Kliky připomíná zevně Harpagona Mošnova. Do paměti se vryl
jak maskou a kostýmem, jehož nejvýraznějŠí součástky předepisuje text dramatikův, tak
podáním. Byla to kreace artistní. Jaké úžasné bohatství hlasové, mimické a gestikulační
má tento herec k disposici! Jak dovede klikovsky škrtit hlas, jak se dovede plandat a zase
šelmovitě plížit. Po stránce divadelně výrazové okouzloval. Ježto však herec zahrál svůj
umělecký výtvor převážně na strunách artistních a jeho povahotvornou stavbu komickou
neumocňoval kontrapunktem tragickým, nezmocnil se divákova nitra natolik, aby mu dal
procítit všechnu marnost a bídu takové lidské existence, vyhoštěné lakotou do samoty a na
dno života.
Postavy ostatní rozestavuje už dramatik ve své hře symetricky a hněte je do typů
nižší ovšem úrovně než ztypisovaná postava hlavní, ať už jsou svým původem z comedie
delľarte nebo z antické předlohy Plautovy. Režie hleděla, aby se povahově odlišily, bohužel nedovedla je však přimět k souhře. Vystoupili v nich: M. Urbánková v roztomile
úslužné dceři Harpagonově; M. Šupitová v Marianě, až příliš graciésně jednotvárné; St.
Hejny

v prozíravém a šlechticky vznešeném Valérovi; K. Hospodský v mdle uměřeném

jeho otci Anselmovi; J. Beyvl v kuchaři a kočím v jedné osobě, vždy pojatém a podaném
výlučně artistně. Šibalem, který má za ušima, a rošťákem od paty až k hlavě se ukázal
Zdenek

Kampf v shakespearovské figurce La Flèche, a to v míře ještě větší při první re-

prise než při premiéře. Hlavním karakterotvorným prostředkem Molièrovým je komická
situace, která ovšem musí být vyhrána, má-li působit věrojatně, také od herce k herci,
netoliko od herce k diváku, jak se stalo ve většině případů, takže představení nebylo vždy
s dostatek propracováno směrem dovnitř divadelního tvaru. Pouze v jedné scéně proběhla
taková situace jako vzorná spolupráce herce s hercem - a to byl první vrchol celého večera,
před vrcholem druhým - samomluvou Harpagonovou - ve scéně Harpagona s Frosinou,
která mu dovedla namluvit, že je ještě jako muž žádoucí. Jak skvělé to bylo herecké umění,
jímž Jarmila
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Urbánková vybavila svou pletichářku! Jak důvěrně dovedla přitlumit hlas,

jako by jím Harpagonovi hodila hlavu do smyčky; jak dovedla volavčím perem na klobouku mlčky polechtat jeho hamižnost a zas prostým přimhouřením očí jej krotitelsky
udobřit!
Ostatně právě tato scéna připamatovala brněnskému divákovi představení Tartuffa
z r. 1936, kdy hlavní úlohu hrál zase Klika a rozšafnou Dorinu Urbánková, na př. na tu
rozkošnou scénu s Dorininým výstřihem a se Šátečkem, v níž se oba vynikající brněnští
herci octli už před lety v oboustranně vítězném souboji; a probudila v něm přesvědčení,
že tu po letech všemu navzdory bylo navázáno na nejkrásnější tradici brněnského divadelnictví, která zavazuje i pro budoucnost.
Posledními třemi večery zatlačila činohra Lidového divadla svou operu daleko na
druhé místo. Opera se také octla na rozcestí a teprve v budoucnosti se ukáže, kterými
směrem povede její cesta. Její nový Šéf Jaroslav Vogl se teprve nedávno ujal své funkce
a po prvé vystoupil v nově nastudované Prodané

neveste, jež zahájila jubilejní oslavy

smetanovské. Jeho výraznou taktovku bylo znát hned v předehře. Nová byla spise dekorativní než divadelně prostorová výprava Neumanova a z herců byli noví především dva:
Eva Prchlíková v Mařence a Rudolf

Vonásek ve Vaškovi. Nepodal jej v tradiční masce

vesnického tajtrlíka a šaška, nýbrž v podobě roztomilého, naivního a dobráckého českého
Honzy, v němž se rázem zalíbilo publiku. Eva Prchlíková je operní talent, žensky milý
zjev a pěvkyně tvárného hlasu, ale jejím oborem jsou postavy ze společnosti, ne postavy
vesnické, proto její Elvíra z Dona Juana měla vášnivost v hlase i v pohybu, kdežto její
líbezná Mařenka jen zřídka hrála, jinak zpívala své arie.
Mozartova Dona Juana nastudoval hudebně i režijně mladý a nadaný, ale spise odvážný než ukázněný dirigent Václav Kašlík. Režie v rukou dirigenta je ovšem ideálním
spojením, nemělo by se tak vsak dít u brněnské opery, zvlášť jde-li o neodborníka, poněvadž velká většina brněnských pěvců trpí chronickým zanedbáváním hereckého výrazu.
Upadá tak zpěvoherní soubor, který by zvlášť potřeboval zkušeného a iniciativního režiséra,
a představení se stává pro diváka, zvyklého na divadelní výkon, nevnímatelné. Dirigent
aranžoval jednotlivé výstupy, ale při hromadných scénách selhal docela, a to pomlčíme
o baletní vložce ve scéně s Leporel lem, která byla prostě nevkusná. Hleděl vnitřní stavbou
rozklenout hudební part a dramatickou křivku opřít o jednotlivé výstupy. Václav S krušný
mu navrhl a zaopatřil výpravu a byla to po dlouhé době nejšťastnější, jaké se tento inscenátor dekoratér, oficielní výtvarník Lidového divadla, dotvořil. Z výrazných prvků barokní
stavby vytvořil rámec, který umožňoval použít otevřeného jeviště a ohraničoval jeviště
jako svět pro sebe. Na něm pak postavil ještě jedno jeviště, šikmě sříznuté, jež ovšem
bylo úrazem pro neherecké pěvce. A plýtkou scénu na Veveří překonával vertikálním řešením. Scéna na hřbitově hovořila prostě a monumentálně; nepřipouštěla sice pro malé
rozměry jezdeckou sochu, ale právě proto invence výtvarníkova nahradit sochu mohutným
kamenem, zavalujícím nakonec vyzývavého prostopášníka - působila tak nově a mohutně.
Don Juan Václava Bednáře se vypjal k živelné vášnivosti pouze v písni lásky, kdežto jinak
byl příliš usedlé krve. Prohnaného Leporella zpíval a hrál zvlášť výrazně po stránce herecké VI. Šíma. Postavy ženské vynikaly nad postavy mužské: Míla Ledererová v rozkošné
Zerlině; Eva Prchlíková

- jak už řečeno - v uhrančivé Elvíře; a Jaroslava

Vymazalová

v neurčité Doně Anně, což způsobila nepřesná výslovnost. - Mozartův" Don Juan jako
pravé dílo klasické se vyznamenává vrstevnatostí, složitostí, ba komplexivností znakovou stejně jako Molièrův Lakomec - a připouští tedy různou interpretaci. V Čem však záleželo
osobnostní pojetí a podání Kašlíkovo, na to věru nedovedeme odpovědět; jeho interpretace
byla průměrně dobrým představením, jenže právě bez rysů osobnostních.
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Řekli jsme, že správa Českého lidového divadla je celkem velmi podnikavá a bohatá
na původní organisační nápady. Není vsak třeba budovat nové podniky, v první' řade je
třeba odstraňovat nedostatky a tak stabilisovat a prohlubovat, co už bylo založeno. Baletní
vložky bývají už pravidelně nejtrapnějšími výstupy v operních představeních: bylo tomu
tak v Prodané nevěstě a bylo tomu tak v Donu Juanovi. T o není balet, to je posunčina!
Zde by byla co nejrychlejší náprava na místě.

Nejmenší

Ivo Liškutín

scény

Jestliže nás Krysař, naposledy uvedený kolektivem Tvar, nepřesvědčil a byl neuceleným pokusem vyrovnat se s danými úkoly a překážkami, tím víc nás mile prekvapil večer
Erbenových pohádek v interpretaci této »nejmenší scény Prahy«.
V Novákově úpravě se dostalo hercům textu dramaticky podnětného, živelného, vzpružujícího hereckou představivost takovou silou, že v četných okamžicích dochází k zjevnému zvlnění jindy až příli

klidné hladiny divákovy čivosti a spolupráce. Od prvého oka-

mžiku jste v zajetí světa lidového a jeho slovesného umění vroucně lyrického, s dramatickými zrny, krystalisujícími v nebývalé čistotě formální i obsahové z matečného louhu
prostředí lidové fantasie. Soulad formy a obsahu, nesčetněkrát dokázaný lidovému tvůrci
existencí přírody, vybrušovaný se staletou pílí a oddaností neznámých tvůrčích upravovatelů až do tvarů, zachycených Erbenem. V celém pásmu nebylo okamžiku, kdy by vám
lidový vypravěč dovolil chviličku nepozornosti. Ani na chvíli neuniknete ze začarovaného
kruhu jeho příběhů.
Režisér a herci nedovedli přehlédnout příklady nedávné scénické realisace podobného
druhu. I když výkony herců postrádaly v mnohých případech nechtěné přirozenosti, charakterisující lidový projev, přece je tento večer dokladem vzestupu. Dovedli z tohoto literárního večera udělat názorný doklad harmonicky živé synthese všech vyjadřovacích prostředků, které se jim nabízely. Od zvukově i rytmicky plné a spádné orchestrace hlasů
v úvodní pohádce o víle Litoše, přes pohybově i hlasově živý sólový prednes až k rozkošným mileneckým, manželským a hospodským scénám. Hudba montovaná z původních nápěvů se stává neodlučitelným melodickým průvodcem hercova tance, hlasu a gesta, neoddělitelným dramatickým prvkem. Díky lidu a jeho fantasii byli jsme svědky radostného
představen.
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