Jan Pilař
DVOJZPĚV
I
Pro koho teskníš, když mne mlčky míjíš,
svá zavzlyknutí dlaní skrývajíc?
Stále se vracíš k něze prvních nocí
a klopýtnuvši, váháš jíti vstříc.
Chodíme nyní jako ti, kdož vědí,
jak bylo lehké jen se milovat,
s očima zavřenýma projít stromořadím
kvetoucích korun, zpívat a se smát!
Kolik jsme spolu rozezněli houslí,
klouzaly prsty v strmých polohách.
Ale ty tóny hluboké a temné
teď nesouzvukem budí v tobě strach.
těchu čekáš, když mne slova bolí,
dnes znám též rub, ne jenom líc Slyším i pláč ve světě poranění V milostném zoufání kdo bezmocen je víc?

II
Chapadla světa zraňují nám tělo,
z tisíci ranek úzkost vytéká Co ještě chceme? Co nás ještě mate
jak vábící hlas, znící zdaleka?
S tolika věcmi jsme se rozloučili
a tolik květin uschlo v zapomnění.

Ty stále hledáš v rozvodněné noci
po boku svém, co, běda, už tu není.
Ramena skleslá, víčka zastíněná,
tvůj těžký úsměv ze sna křídly mává.
Zdmi temných svědomí se duše přiskříplá
do světla nového pokorně prokousává.
Já mlčky kladu prst do jizev řeřavých
a vidím hlouběji a slyším jasněji.
Když se ti vzdaluji, to se zas blížím k tobě
s křehnoucím zpěváčkem, jenž pípal v závěji.

III
Hle, naše hodiny tikají stále stejně,
jen v nás se zatím něco změnilo.
Přes naše včerejšky růžové jako jabloň
co vody vzedmuté se tvrdě přelilo!
Neohlížej se zpátky, když usíná náš syn
a kolem ticho nepřístupné zdá se.
Takový smutek, ó Bože, ne, já vím,
jak tráva narůstá, na níž se luna pase.
Radost je bdělejší po něžném preludiu,
slova se brání tanci po lukách.
Hluboké tóny, tak neprůhledně temné,
svým nesouzvukem budí v tobě strach.
Já mlčky kladu prst do jizev řeřavých
a znám tvá tajemství, i já se jimi chvěji.
Když se ti vzdaluji, to se zas blížím k tobě
s křehnoucím zpěváčkem, jenž pípal na závěji.

Zdeněk J i ř í Chřepický z Modliškovic
KÁZÁNÍ O S V. JANU NEPOMUCKÉM
Pln jsa milosti a síly, činil divy a znamení veliký v lidu
Zdá se mně, že v svatým Janu Nepomuckém náměstka a pravého následovníka svatého prvomučedlníka Štěpána spatřuji. Slyším skutečné pravdy
noviny, který ani Praha, ani celý křesťanský svět, žádný národ, žádná zem,
žádná církev až dosavád slyšela; neb když já dnešního dne o slávě, ctnostech
a svatosti nového prvomučedlníka svátosti pokání jednám, anjela svatému
prvomučedlníku Štěpánu právě podobného, milosti a síly plného Jana Nepomuckého, onehdy v Římě od vrchního církve svaté otce a papeže Benedicta toho jména Třináctého do počtu svatých právně a pořádně vsazeného
býti vyrozumívám. To já vyrozumívám, to já vidím, to já slyším, to se mně
zdá. Ale abych na den tak veliké slavnosti v něčem nepochybil, aneb bych
snad v připodobnění svatého Jana Nepomuckýho s svatým Štěpánem prvomučedlníkem jakožto někdy u svatého Štěpána prvomučedlníka v Litoměřicích král. kanovník vplichtěným a interessirovaným se býti nezdál, nastává mně dnes přítomného květu poslouchačův se dotazovati slovy Kristovými, který v nátuře své Veritas, Pravda jest: Quid existis videre? Vyvolení v Kristu svatojanští poslouchači: Co jste vyšli viděti? Co jste vyšli na
tento hrad Pražský slyšeti? Vyšli jste slyšeti chválu Jana Nepomuckého,
prvomučedlníka svátosti svatého pokání? Dobře, chvalitebný oumysl,
chvalitebná tato vaše žádost jest. To jest vejtah vší jeho slávy, vší jeho svátosti, vší jeho chvály. Má církev svatá tolik tisíc mučedlníkův, že jich každý
den celého roku rozdílných a rozličných nejméně třicet tisíc světití může,
a hle z nich žádný, co by se vědělo, není, který by z té příčiny mučedlnickou
korunu dosáhnouti a do počtu svatých vsazen býti byl zasloužil, kromě našeho nově vyhlášeného svatého Jana Nepomuckého, který taky proto od
jeho Svatosti papežské in bulla canonizationis protomartyr, prvomučedlník
svátosti zpovědní a pokání uznán a vyhlášen jest.
Sláva města Jerusalema jest svatý Štěpán prvomučedlník všech svatých mučedlníkův; sláva královského města Prahy, v kterémžto do žaláře vhozen, v něm mořen, trápený, ohněm pálený, posledně s mostu do
Vltavy shozený byl, jest prvomučedlník svátosti zpovědi a pokání, náš nejvýbornější vlastenec Jan Nepomucký. To jest onen vznešený kněz a kanovník pražský, který nežli by byl hříchy sobě v zpovědi od královny České
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Johanny svěřené králi Václavovi zrádně zjevil, královské sliby a přípovědi,
dary a bohatství, čest a slávu, ano celý svět potupil, krále jak přívětivého,
tak zuřivého oslechl, muka a trápení, řetězy a provazy, vězení a žalář, oheň
a vodu, posledně i ukrutnou smrt podstoupil a přemohl slavný mučedlník,
v prvomučedlnické slávě svatému Štěpánu právě podobný anjel, plenus
gratia et fortitudine - plný milosti a síly - Jan Nepomucký.
Nebo jako svatý Štěpán první ze všech svatých pro Krista krev vylil
a korunu mučedlnickou zasloužil, tak Jan Nepomucký první pro v zpovědi
mlčenlivost muky a smrt podstoupil, první v příčině té svatou korunou mučedlnickou jakožto prvomučedlník ozdoben byl.
Svatý Štěpán umřel kamenován, protože zkamenělým Židům Krista
Messiaše jakožto kámen úhelný církve svaté křesťanské vyhlašoval, aby sám
jakožto drahý kámen do brány, skrze kterou všichni svatí mučedlníci do
města Nového Jeruzalema vchází: Portae eius ex lapide pretioso, neb brány
Nového nebeského Jeruzalema z drahého kamene jsou, přesazen byl. Svatý
Jan Nepomucký do Vltavy uvržen, ve vodě kajícího Jordánu, která se ze
srdcí skalných a zatvrzelých hříšníkův v svato-zpovědi prejštila, utonul,
aby sám jako krásná perla na věži nebeského Jeruzalema se věčně stkvěl.
Turres Jerusalem gemmis aedificabuntur - věže jeruzalemský z perel se
stavěti budou.
Svatý Štěpán při své slavné smrti viděl nebe otevřené. Svatému Janu,
do Vltavy uvrženému, nebe oči své, to jest krásně plápolající hvězdy propůjčilo, ne aby nebe, v kterém již tenkrát duše svatá se stkvěla, viděl, než
aby od celého světa v slávě svatých oslavený viděn byl. Svatý Štěpán byl
krásný anjel, plenus gratia et fortitudine - plný milosti a síly, prvomučedlník mezi všemi mučedlníky; svatý Jan Nepomucký, jemu podobný anjel,
kterémužto vpravdě připsati se může: In silentio et spe fortitudo eius v mlčení a naději síla jeho.
Prvomučedlník svátosti svatého pokání, anjel plný milosti a síly, jaký
že zajisté byl, já láskám vašim v tomto následujícím kázání ukáži a dokáži;
ať připraví uši své k slyšení, srdce své k věření, ústa svá k mlčení; bude
všechno ke cti a chvále zpovědi mučedlníka a proto prvomučedlníka!
Blahoslavený bohatý, který nalezen jest bez poškvrny, který mohl přestoupiti a nepřestoupil, činiti zlé a neučinil! To je div a zázrak, kterému se
celé nebe diví: Quis est hic et laudabimus eum? - Kdo jest ten a budeme
jej chváliti?
Kdo byl Noe, muž tak vznešený, kterého světa potopa nepotopila, velké moře nepřemohlo: hle, toho malý trunk vína zahanbil, přemohl. Kdo
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byl David? Lvy a obry přemohl. Si consistant adversum me castra, non
timebit cor meum - byť povstali proti mně vojska, nebude se báti srdce mé.
A hle, toho jedno ženské pohlazení převálčilo, porazilo a přemohlo. Pročež dobře vzdychal David: Ab altitudine diei timebo - ve dne strachovati
se budu. To jest, jak vykládá Velasquetz: Insurrexerunt in me hostes, non
est, eur timeam? Ab altitudine diei, id est, cum prosperitas in meridie
fuerit, hanc timebo - povstali proti mně nepřátelé, není, proč bych se báti
měl ? Od vysokosti dne strachovati se budu, to jest, když štěstí v poledne
bude, toho se báti budu.
Vpravdě tehdy Štěstí a rozkoše zmužilý člověk více se báti má, než
kříže, neštěstí a protivenství; v neštěstí a protivenství stáli mnozí a nedali
se přemocti, v štěstí, v rozkoši, v cti a slávě jich utonulo a přemoženo bylo
bez počtu. Moc, moc, pravím, ale ne svatý Jan Nepomucký. On podobný
anjelu apokalyptskému, kterýžto, jak povídá u vidění svém svatý Jan: Viděl
jsem anjela silného, i postavil nohu svou pravou na moře, levou na zem...
Ale jaký zbraně užíval? Jak zvítězil svatý Štěpán? Ut coronam sui
nominis mereretur accipere: By korunu svého jména dosáhnouti zasloužil...
lásku za zbraň měl a tou všudy přemohl; modlil se za ty, jenž jej kamenovali; byl žádostiv skrýti hříchy nepřátelův svých, protož volal: Domine,
ne statuas illis hoc peccatum! - Pane, nepokládej jim toho za hřích. A tak
řka, usnul v Pánu. Tak bojoval, tak zvítězil svatý Štěpán. Jak svatý Jan
Nepomucký?
Jan zbraně lásky užíval k vítězství svému. Jaká to láska byla ? To byla
ona láska, o které písmo mluví: Fortis ut mors dilectio, silné jako smrt
milování. To byla láska Ducha svatého, neb charitas Dei diffusa est in
cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis. Láska Boží se
rozlívá v srdcích našich skrze Ducha svatého, který jest nám dán. Tou
naplněn byl svatý Jan Nepomucký; řečeno bylo: Accipite Spiritum sanctum,
quorum remiseritis peccata, remituntur eis - přijmětež Ducha svatého,
kterýmžkoliv odpustíte hříchy, odpuštějíť se jim. Ta láska zpovědi svatojanské byla v síle podobná smrti: Fortis ut mors, neb jako smrt, tak i láska
dokonalá všechno přemáhá.
Rozličná láska jest na světě; ptám se, která je z nich výborná? Řekne
veršovec: Coecus amor - slepá jest láska! A dobře, neb dokonalá láska
nevidí nic, leda co miluje. Jiný praví: Láska hluchá je nejvýbornější! I to
dobře, neb ta ani lákáním, ani pohrůžkami se zavedsti dá a jak láska
slepá tak i hluchá smrti podobná je, která nevidí a neslyší, leda co miluje,
dle onoho: Sonet vox tua in auribus meis, vox tua dulcis et facies tua
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decora - ať zní hlas tvůj v uších mých, hlas zajisté tvůj lahodný a tvář
krásná! Jestli se ale mně v Kristu shromáždění ptají, která láska nejlepší
a nejvýbornější jest, odpovídám, že láska aby dokonalá byla, musí i býti
nemá, neb němá láska má v sobě nětco Božského. Láska lidská je obyčejně vejmluvná, záleží větším dílem na slovech. Láska však němá láska
Božská jest. Proč Božská? V Trojici svatej a nerozdílnej láska Duch svatý
jest. On jest láska, která od Otce a Syna pochází, ale ta láska jest němá,
nemluví, neb v Trojici nejsvětější nemluví než Otec a to od věčnosti jedno
Slovo, které bylo od počátku a to bylo a je Bůh Syn. Láska ale, totižto
Duch svatý, nemluví a se neplodí, ale jen pochází od Otce a Syna, není
Slovo.
Hle, němá láska, láska Božská, láska nejvýbornější a z té zplozena byla
láska svatého Jana Nepomuckého, takže vpravdě řícti mohu, že láska
Boží rozlita byla v srdci Jana Nepomuckého skrz Ducha svatého...
Prosme jej spolu, aby odvrátil od nás vše dopuštění hříchův; kdyby
jsme pak předce se hříchu dopustili, aby jakožto prvomučedlník svaté
zpovědi nám vroucnou lítost a pokání vyprosil. Prosme jej jakožto silného
anjela a strážce vší hanby a potupy, by netoliko časnou, ale i věčnou hanbu
od nás odvrátil. A stane se všecko, jestliže toho anjela plného síly a milosti
(o němž Mojžíš Esse ego mitto angelům meum, observa eum et audi vocem
eius - ej, já posílám anjela mého, šetřiž ho a poslouchej hlasu jeho) šetřiti,
jej následovati a jeho hlasu a jazyku poslouchati budeme. Amen.

František Korb
PTÁCI A LIDÉ
Bez domova táhnou ptáci krajem,
čerň jejich bodů padá na zemi
tvrdnoucí časem.
Bez domova běží lidé světem
a jejich nohy drtí chuchval prachu
měknoucího slzami.

230

Louise Labe
TŘI SONETY
Dokud mé oči budou slzy prolévat
a litovat těch dávných šťastných okamžiku,
dokud hlas bude odolávat tíze vzlyků,
dokud mu jenom někdo bude naslouchat,
dokud má ruka bude struny napínat
na něžné Loutně k oslavení vaší krásy,
dokud mou touhu čas a stáří neuhasí,
dokud mi postačí vás milovat a znát,
do této doby ještě nechci umírat!
Ale až ucítím své oči vysychat,
hlas lámat se a ruce také bezvládné,
až uvidím, že prchá všechna moje síla,
že bych už ani lásku déle necítila,
potom ať uhasí Smrt světlo mého dne!

II
Oh, kdyby mne byl strhl do svých paží
ten, pro kterého nyní umírám,
a kdyby závist nebránila nám
společně žít mé krátké dny, mé stáří,
kdyby mne objal a řek s jistou tváří:
»Po jiném netoužím« - a věděl sám,
že nás už nerozdělí žádný klam,
že se to ani Času nepodaří,
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kdyby smrt - na mou radost žárlivá mne k sobě právě tehdy zavolala,
když jej mám v objetí jak břečťan kmen,
když polibky má ústa pokrýváa kdybych na jeho rtech dodýchala,
byl by to, věř, můj nejšťastnější den.

III
Žiji, mru; tonu a zas plápolám;
v největším žáru chlad mne rozechvěje;
tvrdé - a příliš měkké žití mé je:
k mé radosti je smutek přimíchán...
Najednou usmívám se a hned stkám,
a všechno to je, ach, tak nerozumné...
Štěstí mi odchází - a přec je u mne...
Najednou rozkvétám i uvadám...
A tak mne láska šálí neustále:
když myslím, že už musím zemřít žalem,
začne má bolest náhle polevovat...
A když je štěstí mé už jisté málem,
když nejsem radostí už schopna slova,
vrhne mne Láska do bolesti znova.

Prelozil Jan Vladislav
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Jan Zach
MIM
Nejpozoruhodnějším dramatem, které u nás v poslední době vzniklo,
je nesporně »Císařův mim«, svébytná básnická variace Václava Renče na
hru Lope de Vegy »Lo findigo verdarero« (asi Klamná pravda) podle
překladu Schlegelova. Než budou dostupný texty, nelze toto dílo plně
zhodnotit. Proto zde posoudíme výhradně jeho inscenaci v Národním divadle, které vyvolalo v život české vybásnění.
Autorem inscenace je Frejka. Jeho sklon k scénickému spiritualismu se
šťastně projevil v jevištním propracování myšlenkové náplně dramatu, jejíž
jasné sdělnosti úzkostně dbal. Divadelnost jeho formy náležitě uvolňoval,
aniž jí zneužíval k prázdnému efektu. Myšlenka ční vždy nad ním. V inscenaci je obojí a je to tak dobře, protože režisérův smysl pro divadelní účin
podpírá myšlenkový svár v dramatu tam, kde dramatik ustoupil básnivému
noetikovi. Znepokojivá metafysická problematika »Císařova mima« našla
ve Frejkovi vnímavého scénického tlumočníka. To je pravé drama Frejkova srdce - nikoli, správněji: jeho hloubavého rozumu. A myšlenková
plastika dramatu našla v jeho režii svého jatého zpodobitele. Frejka »Císařova mima« plně pochopil.
Než ukážeme na Frejkovo provádění jeho porozumivého režijního záměru, musíme se zabývat Trnkovou scénou. Trnkovi se vytýkává, že na
scéně více maluje než staví. A proto začal na ní stavět, jak ukazuje »Císařův
mim«.
Uvážíme-li, že drama sice vyžaduje tři interiéry - dva v císařském paláci
a jeden herecký v mimově domě - že však dva císařské lze snadno získat
pouhou variantou jediného a že lze předpokládat císařovo pohostinství herecké družiny v jeho paláci, zní výtvarníkův úkol jednoduše i obtížně zároveň, protože se na něm chce, aby vytvořil sice jeden dramatický prostor,
který by však vydal tři obratné architektonické varianty. Trnka zatím nezmáhá ryzí architekturu scénickou. Na jeho císařském paláci pro »Mima«
je to opět vidět. Hraje v něm jen stavebně nedeterminované schodiště, všechno ostatní mrtvě stojí. Tak rozehrává Trnka stále jen popředí scény. Ale
ani to, co stojí v této inscenaci, nestojí v ní dramaticky. Masivní kvádrovité zdivo palácového prostoru sráží svou přikrčenou nízkostí honosnost
diokleciánovského Říma a dovršený rozlet jeho pyšné moci; sráží i vzlet
myšlenky dramatu, jíž potom nijak neuvolní vysoko zdvižený obdélníkovitý strop se vzdušnými oknovitými otvory, osvěžovanými zelenými guirlan233

dami, naopak: zdá se, že strop se zřítí a zalehne vše. Ale tím už přecházíme
ke konkrétnímu provedení Trnkovy představy.
Vypadá asi takto: zpředu se zvedá polokruhovité pětistupňové schodiště, na obou krajích mírně sevřené, po stranách zpředu do hloubky jeviště se táhnou nízké tlusté zdi, levá střídavě zelenavě a rudě žlutavá, pravá
hnědočervenavá, obě zakončené třemi nízkými sloupy; na černém horizontu
uzavírá tuto podseditou architekturu jako čelná stěna veliká vyvýšená mosaika; nad tímto prostorem visí, vysoko zdvižen, zmíněný strop. Tato výstavba představuje vestibulum nebo hlavní chodbu císařského paláce. Její
nízká architektura postrádá vznosné monumentálnosti. Není římská, panská, je padovanská, selská; není pro Diokleciána, je pro Gattamelatu.
Ale ani půdorysné rešení není nejšťastnější. Do prostory, kterou vytváří,
vedou čtyři vchody: vlevo vpředu vchod hlavní, dále nalevo uprostřed
příležitostný pro herce, kteří hrajíce představení nastupují většinou zde;
vpravo jsou rovněž dva vchody, první uprostřed proti levému příležitostnému, druhý až vzadu, vedoucí kolem oněch tří sloupů; prvního užívá jen
Dioklecián a Maximián v pátém obraze, neboť vede do Caesarova soukromí, druhým vždy vchází a odchází caesar s celým dvorem, protože vede
do nitra paláce; proti hlavnímu vchodu vpravo je nejdříve výklenek,
v němž přihlíží Dioklecián představení herců v prvním obraze, potom
výklenek mizí, vystřídán hladkou stěnou s kamennou lavicí. Půdorys chodby
je úzký, takže nestačí na dvojí živel, herecký vlevo a dvořanský vpravo;
dvořané se musí dívat na představení herecké družiny většinou zezadu
nebo nejlépe s boku a sám caesar, aby viděl, musí být v prvním obraze
posazen do výklenku; je to sošné, snad výmluvné, ale bizarní řešení, stejně
jako jeho umístění v posledním obraze na kamennou lavici, které je zase
poněkud volné, pohodlné, sice záměrně kontrastní, ale neladné. Herci
hrají vlevo před černým závěsem na bílém podkladě, vystrkovaném z příležitostných středních dveří, prostírajíce na podlahu při tragedii rudou
látku, při parodii strakatou, umísťujíce dále vždy u levé stěny oltářek
s klekátkem, na který kladou při historické hře diokleciánovské přilbu
s chocholem, masku se Štítem a splývající rudý přehoz, při parodii pak
lyru se zvířecí hlavou, pokud lze dohlédnout, dvě masky a vázu; jsou to
herecké symboly i rekvisity; středními dveřmi vnášejí nosítka s mrtvým
následníkem trůnu a jimi vstupuje také anděl parodie; vlevo zpředu je
vždy napověda s textem Genesiových představení. Zvláště životopisná hra
o Diokleciánovi vyžaduje místa pro složitý děj, stejně jako caesarův dvůr,
aby vypadal přesvědčivě a důstojně, místa, o které režie v tomto půdorysu
svádí při hromadných scénách urputný boj. Ale ani sólové scény nevyjdou
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uspokojivě, těm zase chybí sevřenost. Je to paradoxní: hromadné scény
jsou stísněné, sólové rozptýlené. Proto nepovažujeme Trnkovu scénu za
důmyslnou v koncepci i v provedení. K sólovým obrazům podotýkáme, že
jejich zmenšený prostor byl získáván vykrytím jeviště černým závěsem pro
čtvrtý obraz Genesiovy domácí zkušebny, do níž přechází zmíněný oltářek
s klekátkem vlevo u zdi, dále zde stojí ve středu stolek (rokokový?) s knihou parodie a židle, dále vpravo jiná židle s červeným přehozem; na různých místech upevněno několik masek a pověšeno několik rouch tak, že
barevný akord je černá, červená, bílá; pro pátý obraz se získává zmenšený
prostor tím, že se vestavuje do středu scény umělý ostrý roh hranou vpřed,
pomocí plenty, u něhož se vyhrávají všechny výjevy obrazu. Z toho vyplývá, že nemalým nedostatkem Trnkova řešení je i to, že dopověděná
architektura potřebuje ještě náznak nebo násilné vykrývání, takže se vtírá
otázka, proč nebyla náznaková celá scéna. Jistě by byla ještě skladnější. Za
rychlost změn byla dána jednotnost a ladnost, aniž bylo dosaženo volnosti.
Proto by náznakové shakespearovské jeviště bylo sdělnější.
Jen jediný obraz, třetí, kdy uprostřed v pozadí se scéna z předchozích
obrazů změní umístěním velkého stolu, pokrytého bílým ubrusem a prostřeného k hostině, v hodovní síň ostře osvětlenou, jen tento obraz působí
mocně. Jen zde se také rozehrává hloubka scény aranžováním i světlem.
Jakmile přijde za caesarem mim, vyjde mu caesar vstříc; usedá potom vlevo
v popředí, proti němu vpravo na schodišti zůstane stát mim, oba náležitě
osvětleni, kdežto vzadu hostina, připomínající však trochu da Vinciho Poslední večeři, ponořená stažením světel do pološera, utichá. Je to jediné
hladké a účinné řešení, v němž se živě střídá potřeba velkého i malého
prostoru. Kromě tohoto obrazu obsahuje Trnkův návrh ještě dva šťastné
prvky: vpředu schodiště, jehož vertikální členitost vzrušuje herecké akce,
a hluboko vzadu mosaikovitou stěnu, uzavírající prostor; jeden prvek je
dramatický, druhý dekorativní, ale oba šťastné, protože zrozené z prostředí
dramatu. Po levé straně mosaiky se objeví v prvním,obraze kresba ověnčené herecké hlavy, která tu zůstane, nakonec zpola zastřená, kdežto na
pravé straně je kresba nezbadatelná, ježto na ni není vidět. Strohost
Trnkovy holé architektury zapůsobí až teprve na samém konci dramatu,
kdy všichni zmizí, zanechávajíce osamělého Diokleciána v prázdném paláci - mrtvém památníku.
Ale tyto klady Trnkovy scény jsou dílčí, ztrácejíce se v jejích záporech; mizejí v základní chybě celkového řešení, nevycházejícího ani z ducha dramatu, neboť nesnoubí monumentalitu s metafysickým vzletem díla,
ani z rázu prostředí, ježto rozloučilo požadavek monumentálnosti s jeho
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římským rodem. Proto nemůžeme jeho scénu pro »Mima« přijmout. Ale
musíme Trnkovi doznat, že pokročil v praktické obratnosti svých řešení.
Technika jeho scény je jednoduchá. Pracuje se s ní jistě lehce a hbitě. Mění
se hravě jako dětská stavebnice. Je třeba, aby se s touto jedinečnou technickou funkčností snoubila funkčnost spirituální, jíž Trnkova scéna postrádá.
Režijní zápas s tísnivostí scénické architektury oslaboval Frejkovo ztvárnění dramatu. Ale Frejkovi se zdařilo do značné míry překonat nevýhody
této scény a směstnat dvojité hemžení, herecké a dvořanské, do tohoto
prostoru. Jen hra o Diokleciánovi, navlas podobná moderním historickým
pásmům životopisným, vyjde zkrátka a kuse. Zvláštní důraz na její reliefní
stylisaci - kromě všech prologů - jí neprospěl. Jinak Frejka unikal z plošnosti, do níž byl tlačen scénickým řešením, k trojrozmernosti. Spojil první
část dramatu, obsahující tři obrazy, v plynulé proudění událostí s kratičkými proměnami a odstupňoval stoupající napětí druhé části hry. Tak dostávalo drama rušnou a želanou hybnost shakespearovského jeviště aspoň
režijním řešením. Podivuhodně vypracoval Frejka komorní hru, všechny
komorní akce dramatu, takže je netřeba vypočítávat. V nich tentokrát dosáhl něčeho, co je rozkoší zavnímat - vzácné herecké režie, podněcován
obsažností díla, jehož se přímo stal scénickým vykladačem, neboť dialogy
o smyslu života, víc, o smyslu bytí, vynikají vnitřní členitostí a gradací,
takže jako jsme na počátku pověděli, že Frejka tu zůstal vedle spiritualisty
divadelníkem, dbajícím dramatického účinu, musíme povědět na konci, že
v jeho herecké režii divadelník provázel vykldáte; proto má dialog vnitřní
napětí, pátravost pomlk, údernost zdvihů, vzrušený rytmus, rozněcující
život. Mistrně generalisoval v »Mimovi« tragiku vladaře.
Jediný Kohout unikal místy z tvaru, rytmisace a souhry představení
k vytváření vlastního pojetí a osobivé náplně titulní postavy dramatu.
Nadužíval faktu, že určitá sólovost jeho partu mu poskytuje výlučné postavení, ocitaje se tak monologičností postojů a přednesu namnoze v isolaci.
Tato Kohoutova egocentričnost je novým úkazem, protože právě Kohout
dosud vynikal vždycky jedinečnou účastí na souhře, doslova uctívaje soudržnost a homogennost jevištních děl. Sám vyslovil z Genesia podstatnou
část nádherné postavy, dobíraje se totiž jeho okouzlujícího
komediantství
a představuje je strhujícím leskem své hry, míjeje však znepokojivou meditativnost, pod níž se skrývá, opravdu utajen, hloubavý člověk, který se zjevuje teprve v drásavé konversi, oproštěn proměnlivých masek oslnivého
mima. Kohout měl v mimovi tohoto člověka předjímat. Oba prvky, herecký
i lidský, měly být hned na počátku v Genesiovi obsaženy; člověk měl být
ukryt na dne horečného mima, utlačen jeho dychtivostí po samoúčelných
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tvarech, formách, podobách a maskách - i jeho vlastní, s níž hraje mima,
ale být tam měl, protože tam být musí, aby se nám mohl zjevit nakonec,
když masky spadnou, i s poslední, kterou si mim sám strhne; leč nebyl
tam, vypuzen bsnivým mimem, který svým čarodějným komediantstvím
ovládá tohoto Genesia. Tak Kohoutův zářný výkon není přece jen celým
Genesiem, ježto v něm člověk chybí. Zároveň není pochybnosti o tom, že
jediný Kohout mohl mima vytvořit.
Genesius v prvním dějství, oblečen v černý trikot s černým pláštěm,
vespod bílým, přehozeným přes ruce, na hlavě krásnou bílou mičku, ověnčen snítkou vavřínu, předstoupí před Diokleciána s rafinovaně přehnanou
úctou sebevědomého mima, kterou podpírá důstojnost, v níž se zachvívá
mírně povýšená ironie, s níž rozmlouvá o svém herectví s caesarem. Úsměvná rozmarnost Kohoutova tónu sice tu trochu vadí závažnosti thematu, ale
více Škodí, že překotný pospěch jeho přednesu působí, jako by mim nepromýšlel to, co mluví, nýbrž odříkával zpaměti naučený princip své uhránčivé estetiky. Kohout nemění odstíny podle replik Diokleciána a Maximiána, aby vzbuzoval představu rozmluvy, nýbrž společnou intonací celého
tohoto místa přednáší svůj text jako monologický projev, sice podmanivého vzruchu a hudebnosti, leč tenké vazby dialogické a vnitřní členitosti;
je spíše horečný než proměnlivý, spíše horoucí než záhadný, spíše lyrický
než filosofický. Proto přesvědčuje teprve v milostném výjevu s Pamelou,
kde se uvolní Kohoutův lyrický fond, jehož unášlivý proud zrcadlí egocentrické jáství jeho Genesia a hraje chvějivými barvami Kohoutových
tónů. Tento výjev vyniká veškerou svůdností Kohoutova přednesu milence
v jeho mimovi Genesiovi. Ve druhém obraze hraje mim Diokleciána, maje
purpurový přehoz přes kostým, šedivou přilbu a meč, vytvářeje Diokleciánův zjev pochopitelně pomocí podstaty Diokleciánova interpreta, jímž
je tu Průcha. Kohout by se tu měl převtělit, ale jemu se to nejeví žádoucím; v celé poslední epoše svého herectví vytvářel spíše skvělé spirituální
variace vlastní bytosti, než aby se přetvářel do jiných. Jeho Dioklecián je
demonstrativním důkazem nynější povahy Kohoutova herectví. Kdysi se
Kohout mistrně převtěloval, ještě za první poloviny Hilarovy éry, potom
ustal; nyní se tomu vzpírá, zůstávaje v podstatě Kohoutem, vytvářejícím
obměny svého složitého naturelu. V jeho rejstříku obměn není ovšem
Průchův typ. Proto jej nemůže Kohout vytvořit přesvědčivě, zůstávaje při
vnějším náznaku. Přechod z »historického« Diokleciána v Genesia s omluvou skutečnému Diokleciánovi, že caesara v něm už neumí hrát, by potřeboval víc citelné a zchytralé ironie, která se Kohoutovi poněkud tratí
v rozmarné pokloně suverénu. Ve třetím obraze, oblečen jako v prvním,
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postihl Kohout výtečně vstupní nedůtklivost a ješitnost mimovu, přecházeje z ní za střehu k Caesarovi v rozhovor o podstatě bytí a umění, kde
pocítíte, jak Kohout nadřazuje zase hudebnost verše smyslu, takže v accelerandu jeho přednesu nelze sledovat myšlenku. Zhoubná krása ošidné
proměnlivosti mimovy, v níž Genesius má Diokleciánovi unikat, unikaje
ovšem i sobě, ani nemůže být vyslovena, protože jí neuvolní jeden Kohoutův intonační klíč. Ten zase otevře až teprve zářivé komediantství mimovo
ve čtvrtém obraze, kdy Genesius - zůstávaje v trikotu s kratičkou suknicí,
leč přirozeně bez přehozu, v černé vestě na holém tele - střídá na herecké
zkoušce s Pamelou unesenost prací s věcnými připomínkami za horlivého
studia parodie, aby rozehrál své pracovní dychtění do posedlého
furiosa,
které s předchozím lyrismem tvoří nejlepší místa této Kohoutovy kreace.
Po tomto vypětí nestoupá již nenávist jeho Genesia ke křesťanům v následujícím obraze výše. Musel by zde pod mimem promluvit onen umlčeny
člověk, který byl zasažen odchodem Pamely, ale ten se neozývá, mluví zde
místo něho mim rozervaný, rozechvělý a zraněný, který se chce pomstít.
Tuto rozervanost Genesiovu přenáší Kohout správně do šestého obrazu,
zaplavuje jí vrchovatě přípravy k uváděné parodii. V první části obrazu
je oblečen jako dříve v černý trikot a plášť navrch černý, vespod bílý, na
hlavě stylisovanou harlekýnskou mičku, ve druhé části se oblekl do parodie takto: tělo zahalil v strakatý zábal tak, jako se halil primitivní člověk
do kůže, spletl dlouhé světlé vlasy v rulíky, na rukou nese okovy; výraz
jeho tváře je smrtelně bledý, extatický, připomíná některé obrazy Krista,
vlečeného na Kalvarii. Toto kostýmování je důvtipné, ale platinová barva
a celá úprava vlasů s odstávajícími vrkůčky působí nelibě drasticky. Nervy
Kohoutova Genesia jsou v prvé části obrazu napjaty k prasknutí. Kohout
tu vyjádřil plně drásavost Genesiova rozechvění. Je zcela přesvědčivý až
do chvíle, kdy má najít tón pro výsměch křesťanovi; sem by nyní už měl
dotírat zjitřený člověk, který se dere ven zmatkem zmučeného herce, jenž
propukne v zoufalý pláč nad smrtí druhého člověka, Pamely, a který se
přerodí v závěru v křesťana. Ale prerod tohoto člověka neumožnilo Kohoutovi jeho vychýlené pojetí a vyhrání Genesia k jeho komediantství. Zde
také Kohout převedl reflexivnost samomluv v ariosnost bolestného zpěvu.
Svou mistrnou technikou ovšem zahladil tuto záměnu pravého přerodu
člověka rozryvným zoufalstvím mima, takže ji lze těžko postřehnout. Ale
nicméně vznikla, aby dosvědčila nebezpečí Kohoutova čarodějného herectví.
Můžeme je nyní obecně označit. Nejsme první. Bylo už kdysi napověděno, jednou jako doznívající expresionismus a po druhé jako dědictví
poetistického lyrismu, jenže teprve nyní, kdy Kohout podává dosavad-
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ní bilanci své tvorby, zjevuje se toto nebezpečí ve s v é ,
poněvadž
jeho společným základem je Kohoutův formalismus. Kohout podřizuje
výrazu nyní vše: smysl i pravdu, jen aby se zářně skvěl tento svůdný výraz,
zhlížeje se sám v sobě. Ale měl by právě naopak podřídit výraz všemu:
smyslu a pravdě. Proto by neměl Genesia považovat jen za jednu z mnoha
krásných rolí, s nimiž se na své podivuhodné cestě setkal, nýbrž za setkání
se zázračným zrcadlem, v němž by zhlédl dokonalý a úspěšný zápas lidské
bytosti o přerod. I Kohout stojí totiž na vrcholu své dráhy před přerodem,
jaký byl souzen jeho Genesiovi, s tím rozdílem, že Kohout by se jím měl
vrodit do nového herectví, směřujícího od formy k podstatě. »Snad se to
bude líbit méně, bude to drsné, ne tak skvělé -« jak říká mim Genesius, ale
nutno »v sobě sám se narodit.« Smysl tohoto nového umělectví tkví v příklonu od relativismu komediantství k etice herectví, které pod tvarem chce
vždycky najít člověka.
Průcha vytvořil Diokleciána. Zjev a vzhled vojáckého imperátora: na
bílém togovitém rouchu rudý přehoz s ramene přes rameno, tvořící na
prsou vzdutý oblouk, na smolně černých vlasech se vrývá do čela zlatý
vavřín; přehoz splývá vzadu, utvářeje královskou purpurovou vlečku.1
Průchův caesar, rozložitý a pevný, vypoví nám vše o svém vojenském původu, ale i o svém předurčení k velikosti, neboť Průchovi se zdařilo spojit
ve své kreaci typ vojáka i císaře z lidu; není to ovšem král rodem a zjevem,
nýbrž král zásluhou a určením ducha; snad také něco z úpadkového římanství by v Diokleciánovi mohlo být, ale tento kolektivní prvek v individuálně
výlučné osobnosti, s níž je v protikladu, je těžko postižitelný; ostatně není
nutné tak determinovat Diokleciána, ač by to bylo dráždivé a přitažlivé.
Podstatné je, že má formát vladaře a zjev někdejšího setníka. Sugesci pevnosti navozuje Průcha v Diokleciánovi bezpečně. Z počátku, v prvním
obraze, prostě trvá v ztuhlé sošnosti, přecházeje zvolna do pohybu zkoumavým zájmem o podstatu vladařského a hereckého díla. V druhém obraze s pátravostí v utkvělém klidu, který je však neobyčejně živoucí, přihlíží
představení, zůstávaje v kritické reservě, z níž vyjde teprve ve třetím, kdy
1

Zásadně podotýkáme, že nelze volit u kostýmů přesné názvy římského oděvu,

protože kostymy jsou dokonale výtvarně přestylisovány, takže původní názvy mají význam
pouze přibližný, proto, upouštějíce od něho, raději popis kostýmů volně opisujeme.
Totéž platí o obuvi, jejíž podešve i vázání jsou přizpůsobeny divadelní užitečnosti o úpravě hlavy nemluvíc. Jmenovitě přehozy, s nimiž se setkáváme na togách římských
dvořanů, které zde tvoří vlastně novou součást oděvu na toze, ve skutečnosti neexistovaly;

a obloukovité zvlnění na prsou nebylo tak bohaté a vznikalo jen úpravou

římské togy nebo pláště. Ale nicméně tento kostymní novotvar je odvozen z charakteru
římského Šatu a co nejdůležitější: působí účelnou krásou.
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s důstojnou srdečností přivítá Genesia a vnímavě posoudí jeho dílo, přecházeje do velitelského rozkazu, aby Genesius hrál ohrožení římské říše.
Průcha zde všude sleduje upjatě smysl, rozčleňuje pečlivě přízvuky i rytmus, takže jeho myšlenka září křišťálovou čirostí, stejně dbaje všude uměřené důstojnosti i vřelosti vladaře. V pátém obraze, zasažen domnělou
zradou milenky, dovede jeho Dioklecián tvrdě zaúpět, polevit v bolestném
sražení ramenou a sklopení očí, sehnout se v potácivém pochýlení těla,
pokleslém hlase, ale zůstat pevným mužem, byť zkrušeným. V šestém obraze, neoblomný až do mužské ješitnosti k vrátivší se milence, přenáší se
Průcha poněkud vylehčeně přes zjevné pohnutí; sleduje však bedlivě Diokleciánovu pevnost a tvrdost, do níž doléhá starostlivost o zprávy z legií,
přecházeje plynule v jeho dychtivost a vzrušené zaujetí představením herců,
jež vyvrcholuje nejdřív do číhavě výhružného klidu před úsečným výpadem
»Stít!« a potom v gradaci k zoufalému výkřiku »Já nejsem mim!«, v němž
zaznívá poslední marná vzpoura proti rozkladu jistoty.2 Vyklenutí tohoto
dramatického oblouku je smělé a pevné. Ale v samém konci přece jen něco
chybí: rozšklebený jícen nicoty v Diokleciánově výkřiku, aby tragika byla
dotažena. Průchu svedl závěr k mohutné kresbě vzpouzející se moci řádu,
který se brání zániku; proto je v jeho rozpjatých rukou se zaťatými pěstmi a
v jeho poklesnutém rozkročení nohou tolik síly, která proniká i do burácivého hlasu, síly, která se ještě nevzdala, nevěříc, že stojí nad propastí zmaru.
A zde chceme na Průchovi dokonat její hroutivý pád v prázdno. Tuto korunu může svému dílu nasadit - tím, že zlomí v hlase i postoji a v gestech onu
poslední sílu. Ale jinak je jeho dílo krásné, ztělesněná jistota, personifikace
řádu, jíž obestírá důstojenství reálného ducha; velké herecké dílo.
Boháč z malé role vytvořil velkého Maxentia, protože pod prostý zjev
sebevědomého mladého Římana dostal dychtivou lačnost vzpoury; jeho
sebevědomí, posunuté až do patricijské pýchy, uzavírá jej v bdělý chlad;
ale z jeho buřičství dýše žár nedočkavosti a ironické výmluvnosti, s níž dovede přemlouvat svého otce k zradě. Byl oblečen v hnědý trikot a kabátec,
pod nímž vyčnívá tuniková bílá suknice, a v rezavý přehoz. Pešek rozlišil
své dvě episody, vlastně několik episod, v pozoruhodné charakteristiky:
jeho herec Octavius umí vysadit svůj posměšek za Pamelinou zbožností se
shovívavým klidem, je schopen výrazné proměny v zhrzeného Aurélia Cara
s vyčítavým tónem pyšného ctižádostivce, nasazuje si do něho stylisovanou přilbici, bohatý přehoz, třímaje štít a meč; je dále schopen vervních
prologických přednesů mezi první hrou a ve druhé proměny v břichatého
hlasatele s otočeným purpurem kolem pupku, který s pitvorností přednáší
2

Proč všichni skreslují ušlechtilý zvuk slova »mim« do triviální délky »mím«?
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posměšky na Spasitele z prologu parodie. Kreuzmannův Maximián v bílém
rouchu s temně zeleným přehozem, s šedivou ježatou bradkou, holohlavý,
se zlatým vavřínem, má správně trochu přiléhavé pošetilosti proslaveného
staříka, pošetilosti z moci, která dovede z počestnosti přítele, jímž je jeho
Maximián s upejpavou libostí, učinit snadno provinilce; ale poslední scéna propuknuvší zrady je trochu příliš vlažná; Maximián neztrácí svou
oddanost lehce, neodpadá bez trýzně, jenže ta se musí vložit téměř všechna
do mimické hry, než Maximián v rozchodném výjevu opustí Diokleciána,
odcházeje nejdřív těžce a přecházeje teprve na odchodu v chtivý pospěch.
Velebného, v bílém rouchu s fialovým přehozem, viděli jsme v úslužném
strážci Rutiliovi, jemuž svědčil hřmotný zjev a loudavý krok věrného dvořana. Neumann - v bílém plášti s červenou obrubou - má v ztělesňování
konsula Apera dosti tetelivě stařecké proradnosti, Kolár dost rovné prostořekosti pro Albina a jeho Caelius k tomu pěkný jednoduchý černý noční
plášť s kapuci. Skoro ve všech ostatních malých rolích jsme viděli, snad
náhodně, vždy jiné obsazení, takže nemůžeme shrnout své pozorování
o těchto výkonech, k nimž tu ostatně není valnější příležitosti, včetně u Flavia Claudia, jehož nespokojenou hartusivost a výbušnost jako důstojníka
vojenského tábora vyslovil snadno Höger, oblečen v brnění se zeleným přehozem a do těžké přilby. Herci Genesiovy družiny byli oblékáni podle Genesia, kromě jeho černobílého přehozu, dvořané odstupňovaně podle Diokleciána, vojáci buď v brnění s přilbami nebo v hnědé kabátce, kopí
v rukou.
Převaha mužského živlu v dramatu nevadí, aby básník nestačil vytvořit
tři menší, ale plastické ženské postavy: Pamelu, Marcelu, Camillu. Pamelu, herečku a milenku Genesiovu, hraje pohostinsky Klenová, oblečena
v černé dlouhé šaty, hlavu zakrytu okrajem pally, uvnitř bílé, vyrážejíc
v roli »historické« Camilly, prodávající chléb, pronikavě zúžený vokál é
do pathetického pokřiku, jako by chtěla učit vojáky recitovat a tančit, postrádajíc prostnosti i záhadnosti venkovanky, takže výhradně v mučivé
zanicenosti křesťanky, která už se necítí ani herečkou ani milenkou, ale
Kristovou nevěstou, našla Klenová svou příležitost pro vznosnou řeč a pro
pathos svých zanícených vět a rozhořelých pohledů. V Marcelle překvapila
Ježková, jak se umí rozezvučet smutkem nad Pamelinou smrtí a jakou plačtivou lítostivost dovede vložit do výčitek Genesiovi; ale otřesné rozryvnosti poselství s druhého břehu přece jen ještě nebylo dosaženo plně. Oblečena je jako Pamela. Matulová rostla od představení k představení v tom,
jak její milostná příchylnost k Diokleciánovi nabývala hloubky v kresbě
osudové lásky - s intermezzem lstivě svůdné koketerie s Maxentiem - a jak
Řád X . 18.
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svůj úděl nespravedlivě zavržené vyhrávala s jímavou úpěnlivostí; vroucností ztichlého hlasu s pozdvižením obdivných i úzkostných očí dosáhla
někde uchvacujícího účinu. Jen to třeba říci, aby se jí do šťastných vět
prvního a druhého obrazu ve výjevech s Diokleciánem nevluzovala se smíchem naivní koketnost; ale to je drobnost. Krásnou řečí a opravdovostí
citu se stala Camilla Matulové jejím nejlepším výkonem poslední doby.
Fischerova hudba, nevtíravé, ale vydatně provázející zejména první
představení herecké družiny v paláci, dovede se vemluvit jednoduchostí
v instrumentaci i v melodii. Její výraznost ve fanfárovitém pochodu hereckém i v místech temné a výhružné tragičnosti dosahuje silných účinů. Sytost
jejího zvuku, rafinovaně tlumená, nezaclání nikde slova. Důmyslné nasazení jásavého souzvuku zvučných a měkkých hlasů při útěku Pamely
z Genesiovy zkoušky za Kristem unáší vzrušivý závěr výjevu do nadzemských poloh.
Frejkovi se někdy stává, že z obavy před následky vrozené scénické
spekulativnosti přežene výraz, aby ji zakryl. V »Císařově mimovi« toho
nebylo třeba pro správnou míru jeho jevištního vyjadřování, určenou zjemnělým citem. Pro rovnováhu mezi obsahem a výrazem patří toto Frejkovo
představení k jeho nejlepším inscenačním dílům.

Jaroslav Morák
S T R U K T U R A L I S M U S V PRÁCI
A V PRAXI
K povaze prvního dílu Jana Mukařovského Kapitol z české poetiky
(Obecné věci básnictví)1 navazuje z druhého dílu (K vývoji české poesie
a prózy) těsně svým celkovým zaměřením studie Dialektické rozpory v moderním umění z roku 1935. V moderním umění, ohraničeném předělem
mezi realismem, symbolismem a impresionismem, zjišťuje autor rozklad
noetické odpovědnosti individua, což vedlo k deformaci empirické skutečnosti, kterou však od řádu odpoutaný jednotlivec nemůže mimo okruh
svého vlastního subjektivního myšlení a cítění nijak objektivně podepříti.
Dialektika autorova není míněna ovšem v heglovském smyslu jako
1 Srv. stať Oldřicha Králíka: Štrukturalistická estetika v VII. ročníku Řádu, str. 428
a n. Tento článek na jeho studii thematicky navazuje a pro základní čtenářovu informaci
o předmětu samém ji předpokládá.
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emanace z podstaty Ducha samého, nýbrž vyplývá z postupného zrcadlení
se jistých změn v konkrétnu, které vůči těmto změnám jeví se při zachovávání své podstaty jako strukturální. Proto také připomíná Jan Mukařovský na konci studie, že mu neslo o »kritiku moderního umění, ani
o jeho apologii, nýbrž o pokusnou noetickou charakteristikům Je ovšem
otázka, jak dlouho může strukturalismus zůstati na této stupnici charakterotvornosti a povahopisu, při kterém z Hegla přejatý dialektismus je vskutku jen pracovní methodou, když jeho současné tendence vedle doplňujících
se odborných výzkumů linguistických zřejmě míří - jak dokazují i přednášky v Pražském linguistickém kroužku - k filosofickým závěrům. Tam
zjišťovaná citlivost strukturalismu vůči intencionalismu, personalismu i fenomenologii nemůže asi skončiti jinak než v přímém, na konkrétním výzkumu individuálního díla neodvislém pojmu hodnoty artefaktu.
Domyslíme-li tyto vývojové linie (jež jsou i ve shodě s vývojovým pojetím štrukturalistickým), otevírá se zde strukturalismu široké volné pole.
Naznačíme proč. Strukturální jednota díla jakožto dynamická rovnováha
sil odkazuje u Mukařovského doposud jen k bezobsahové existenci t. zv.
semantického gesta,2 které však proti našim předpokladům hodnotu díla
neurčuje, nýbrž odkazuje jen k autonomní výstavbě díla jako znaku. Je
tedy dosud sémantické gesto jen rovnocenné individuální strukturální jednotě a jako tato jen časově, ve smyslu individuální umělecké realisace terminováno.
Tvrdí-li Mukařovský, že štrukturalistická soustava je názorem, nikoliv
jen methodou nebo theorií (srv. I. díl Kapitol, úvodní stať Strukturalismus
ve vědě a v estetice o literatuře), nutno to bráti s jistou reservou nebo jako
závazek do budoucna. Prozatím však tam, kde se neprokazuje právě svým
methodickým formálně-strukturálním rozborem tvarových složek, jeví se
význam sémantické hladiny dosti libovolné a subjektivné položen. Chci-li
již jejím prostřednictvím dospěti k poznání básníkovy realisace, není jiného
východiska, než že musím mít především zjištěnu hodnotu a rozsah sémantiky samé, abych básníkovo dílo mohl i bez strukturálního dokládání jak je tomu právě ve jmenované studii - objasnit a obhájit. Jinak dojde
k záměně pojmů (jako na př. methodického principu bez konkrétního
obsahu a skutečnosti, methody a příčiny) a k celkové bezpohlavnosti úsudku. Ve výňatku níže uvedeném podtrhli jsme specifikum těchto výtek:
2

Sémantickým gestem nazývá Jan Mukařovský intenci, jež spíná um. dílo v ne-

dílný významový celek a jinde je nazývá útvarem osobnostní integrity. Oldř. Králík
správně pak sémantické gesto chápe jako blízké Šaldově tvůrci prazkušenosti.
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»VoIba uměleckých prostředků i způsob jejich užití jsou v uměleckém díle řízeny
jistým metodickým principem, jenž, sám jsa bez konkrétního obsahu, určuje ráz uměleckého díla jako významové výstavby.- Tento princip není ovšem neproměnný; ke změnám tu pomalejším, tu rychlejším nutí jen sama proměňující se skutečnost. Přizpůsobivost básnické metody ;k proměnám skutečnosti zdá se dnes dokonce jedním z hlavních kriterií životní důsažnosti básnického díla; přítomnost a charakter této metody
mohou být však zjištěny jen sématickým rozborem, jenž sám o sobe nečiní si nároků
na určování hodnoty, nýbrž klade si za cíl čisté poznání. Proto ani naše přítomná studie, třebaže se zabývá dílem nedávno vyšlým, nechce být kritikou... Vyplyne-li z rozboru, jenž v ní bude podnikut, i jistý důsledek pro hodnotu zkoumaného díla, bude
se tento výsledek týkat celkové básnické metody (!), nikoli větší nebo menší dokonalosti jejího naplnění jednotlivými básněmi a verši.«

Příznačný už zde je, ne-li přímo odmítavý, tedy aspoň lhostejný postoj
k jakémukoliv kritickému soudu - setkáváme se s tím i jinde - vzít na sebe
»odium pravdy«. Nelze ostatně ani dobře předpokládat poznání bez současného uvědomování si hodnot; tím méně lze mluvit o »čistém poznání«,
které vyžaduje jejich hierarchii a pořádek. Tuto věc nelze přehlédnouti:
vysvětluje mi v mnohém i výběr básnických objektů, které si strukturalismus
vybírá ke svému soustavnému rozboru.
Protože tento systém rozvírá své klenutí doposud více v oblasti hmoty
než ducha (k jehož popření nebyl ve svých začátcích příliš daleko), soustředil přirozeně svůj zájem na díla oněch básníků, jejichž hodnota nebo
alespoň problematičnost v čase byla již předem dána, rozvinuta nebo tušena. V dokumentacích a v důkazech ve speciálních sporných otázkách, ale
v čase již jsoucích, nelze proto dosti docenit jeho sílu. Mukařovský dovedl
hluboko zasáhnout ve sporném případě Máje, dokázat formálním rozborem básnických složek a jejich vzájemným postavením působnost Máchova
díla jako artefaktu. V pravém smyslu slova však neobjevil básníka, právě
tak jako nechce být jeho kritikem. Objekty svého zkoumání vybírá si již
podle daných problémů doby.
V tom ohledu je strukturalismus vskutku vědeckou estetikou (což však
nesouhlasí zcela s úkoly, které na sebe v poslední době vzal) a i ve výjimečném případě Nezvalové jde o překročení této hranice jen tím směrem,
že se zde podává výklad Mukařovskému sympatického objektu.
Je podepřením našeho základního stanoviska, zjistíme-li, že sémantický pojem nalézáme v díle Mukařovském snad po prvé ve studii o genetice Máchovy poesie (viz I. díl Kapitol). Neobejde se bez něho, jakmile jde o celkový, plně vyčerpávající básnický profil. Jen v částečném
rozboru jeví se postačující prvotní formalistická methodika, jak je tomu
ve stati z roku 1931 o Eufonii Theerových Wj prav k Já«. Eufonickélibozvučné - kvality neznamenají průmět k ohodnocení díla, nýbrž je jich
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užito k »označení oněch zvukových kvalit básnického díla, které se zakládají na strukturním využití mezi jednotlivými hláskami«. Neznamená to
ovsem jen normativní zjištění takových složek, nýbrž základem bádání
je verš, který - podobně jako v próze průmět - je první jednotkou, v níž
se uplatňuje pojem básnické struktury. Odtud zjištěno, že v díle Theerově není eufónie dominantní, nýbrž teprve v intonačním rozdělení lze
zjistit její paralelní postavení. Tyto předpoklady vyvozené z četných schémat a statistických porovnání (jinde i pomocí grafů) vedou pak Mukařovského k tomu, aby na konkrétně vybraném materiálu určil jejich básnické
využití a dospěl až k mezní hranici efektů.
Takto úzce ohraničené studie patří však dnes již štrukturalistické minulosti. S podivuhodnou přesností mohl autor již o tři léta později přistoupiti
k obsažné a přehledné studii o Obecných zásadách a vývoji novoteského
verše (1934).
V první části této studie objasňuje se nám především strukturní funkce
verše. Mukařovský nesoudí, že by rytmus, ačkoliv je útvarem velmi složitým, nebyl přístupný vědeckému zkoumání. Přenáší proto do oblasti české
poetiky především pojem metrického impulsu, který je energetickou obměnou konvenční metrické normy v tom ohledu, že iktické rozdělení verše je
v přímém vztahu k metrickému impulsu a k veršové intonaci, kterou se
strukturalismus odvrací od tradičního přízvučného pojetí stop.
»Jazykový materiál verše, jsa protkán syntaktickými i významovými vztahy, přináší
si sice svou vlastní intonaci větnou, avšak verš ji jakýmsi způsobem přeměňuje v jediné,
stále se opakující schéma melodické, které je základem veršového půdorysu a podmínkou
metrického impulsu... to, co slyšíme při přednášení veršů jako „melodii", je výslednice
dvojího virtuálního intonačního schématu, intonace větné a veršové.«

Vyzdvihujeme z rozsáhlé studie aspoň tento motiv (neboť nelze se
v rozsahu jednoho článku vyrovnati se všemi), protože míří ke zcela současným problémům českého verše a je také Mukařovským v básních jeho
současníku často dokazován. Jde v podstatě o rozšíření základny, která by
za pomoci štrukturalistického hlediska mohla obsáhnouti veškerý dialekticky posuzovaný vývoj verše v naší poesii od počátků až do poslední doby.
Tímto základním stanoviskem k českému verši jsou neseny i ostatní výklady o rytmické osnově, o mužských a ženských rýmech, podléhají mu
i vedlejší činitelé básnického rytmu, kde kromě eufonických složek nalézáme i poznámku o různé volbě slovního materiálu, řízeného významovou
základnou. Skutečnou vývojovou řadu, »jejíž členy jsou spjaty dialektickými shodami a protiklady«, dokázal ovšem Mukařovský v třetím oddílu
této studie o dějinách českého verše jen se stanoviska formálních proměn,
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nikoliv z problémů vnitřních, kterým dané realisace odpovídají a jež také
nejsou jen »katalogem náhod«.
Jisté vyjádření tohoto stanoviska je obsaženo v článku z téhož roku -

1934 - O rytmu v moderním českém básnictví a o českém volném verši:
»Přesuny v oblasti významové znamenají však vždy i posunutí všech hodnot, kterými je jazykový projev nasycen; v tom smyslu lze říci, že nová stavba věty nebo nový
slovníkový výběr znamenají i jiný poměr ke skutečnosti. Básnický rytmus je proto stálým obnovovatelem způsobu, jakým člověk na skutečnost nazírá a ji hodnotí. Rytmický
neklid moderní poesie odpovídá rázu doby, která bojuje o obnovu světa hodnot; je projevem a prostředkem tohoto b o j . «

Od doby symbolismu zjišťuje Jan Mukařovský ve verších Březiny,
Sovy, Theera a Wolkera pět takových přesunů moderního českého verše. S pevně neohraničenou sémantikou pokládáme i toto rozdělení za
dosti subjektivní, zvláště když vlastní strukturální rozbor je omezen na několik málo ukázek a všechny ty vlastně vyjadřují (zejména u dvou posledních) jen určitý moment tvorby a neodpovídaly by přesně ani jednotlivé
osobní sémantice toho kterého autora.
Jedno bychom však mohli nyní z obou těchto studií o povaze českého
verše a rytmu pevně stanovit. Ani v rozborech, které se na povrchu zdály
záležitostí ryze formálního rozboru, nebo na něj hlavně kladly důraz, neobešel se strukturalismus bez jistého, třebas jen apriorně a v podvědomí
žijícího předpokladu o hodnotě básníků, které Mukařovský jako typy ke
svému zkoumání uváděl. Potíž spočívá opravdu v tom, že ve studiích, které
máme zatím k disposici, není pevně vyhraněn ani pojem strukturální jednoty ani hodnota sémantického gesta (obojí spolu navzájem souvisí; propracování jednoho znamení i definici druhého), vybíraná často ze subjektivních důvodů a dle časové důležitosti. Struktura znamená prozatím s hle-

diska poetiky jen plné vyčerpávající rozbor všech složek, než pozorování
jich jako organických latentních sil v jednotě významového střediska. Roz-

bírání díla v jeho součástky uvolnilo a vyloučilo z básně vlastní tvůrčí
prvek, který pak žije jen jako jistá tvůrčí potence či možnost bez vlastní
hodnoty, která založila nejen strukturální sepětí díla, ale i jeho konkrétní
realisaci, jež analytickým rozborem musila být bezpodmínečně porušena.
V tom bodě sledovali jsme až dosud labilnost ve výstavbě básnické sémantiky, které (a to odpovídá dosavadnímu pojetí štrukturalistického rozboru) byla odepřena hodnota; tak tomu bylo ve studii, která směřovala
přímo k sémantické výstavbě, tak i v obecných studiích o verši a rytmu. Články o Karlu Hynku Máchovi, zde uveřejněné, mají při svém taktéž celkovém zaměření trochu odlišnou deklinaci. Nutno je pozorovat v široce
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založené autorove pôsobnosti v máchovské otázce jako částečné a resumující. Protože z této činnosti jsou známé spíše autorovy formální rozbory,
závěry v článku Dílo Karla Hynka Máchy jako torso a tajemství (1936)
zdají se téměř překvapující.
»Pohlédli jsme na Máchovo básnické dílo se stanoviska jeho zlomkovosti a neukončenosti. Chtěli jsme ukázat, v čem tkví mnohoznačnost a náhodnost každého Máchova výtvoru... Smrt tím, že předčasně básníkovo dílo přervala, toliko bezděky posílila
tendenci vlastní dílu samému. Přervání, které by bylo podlomilo trvalost každého díla
slabšího nebo i jinak stavěného, posílilo zde rys, jenž umožňuje, aby každá doba vybírala
z bohaté mnohoznačnosti Máchova díla právě onu stránku, která souzní s jejím základním laděním a která ji samu definuje.«

Oč se opírají tyto vývody, vysvitne nejlépe z článku předcházejícího:

Příspěvek k dnešní problematice básnického zjevu Máchova (1936), kde

z myšlenkového výkladu díla vyplývá Máchova rozštěpenost, která se jeho
smrtí stala definitivním tvarem díla.
»Máchovo dílo sice pobouřilo, ale zároveň, ba právě tím podalo první příklad poesie jako zápasu o skutečnost... Máchův zápas o proniknutí ke skutečnosti energetické,
nesené napětím svých vnitřních protikladů a individuálně rozrůzněné, odpovídá stále
přesněji tendencím a potřebám chvíle, kterou žijeme. Dnešní člověk... potkává se s Máchou tváří v tvář jako se současníkem.«

Těmito výňatky ocitáme se u základní otázky: z čeho vyplývá toto
poznání Mukařovského ? Je podmíněno štrukturalistickým rozborem básnických složek, anebo jde nad tím o zvláštní filosofické proniknutí díla,
které je svou reálnou existencí autorovi známé? Přímo pak řečeno: dají se
vyvodit ze strukturálního rozboru tyto závěry, ke kterým zde dochází Mukařovský cestou zřejmě jinou? Pokud víme, co můžeme usoudit ze všech
jeho projevů o Máchovi, jeví se zde zřejmý dualismus. Strukturalismus vyvíjející se od formalismu vyložil vnější působnost Máchova díla, doloživ je
v úsilí o vytvoření básnického jazyka, který nutno chápat samostatně jako
znak. Provedl rozbor artefaktu, kde náhodné příčiny a okolnosti nejsou
přímým důsledkem pro jeho realisaci, ale jejich smyslem. Osamostatnil
umělecké dílo jako samo v sobě žijící a svým tvarem se dokazující a rozvinul odtud celý svůj další boj proti povrchnímu pojetí formy, »kterou básník
odívá své „myšlenky", která by však bez podstatné změny „obsahu" mohla
být nahrazena jinou.« Článek o genetice Máchova díla byl počátkem druhého údobí, kterým Mukařovský dospěl k existenci sémantiky. Zde zmíněné statě však nejsou její další výstavbou. Od toho, čím Mácha je, k pramenům naší soudobé citlivosti k němu, k tomu, proč se takovým stal, dospěl
autor oproti analytické pluraritě cestou jinou, cestou ducha, jehož uvažování

probíhá v jednotě.

Problém sémantického gesta a jeho přeměna - možno-li to tak označiti -
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v sémantické centrum není tedy jen náhodně zvolenou dření našeho článku,
ale otázkou celého dalšího strukturalistického vývoje, chce-li tento zůstat
strukturalismem aspoň v oné obecné podobě, že bude v okruh své práce
přibírat stále nové otázky, které se mu na cestě vyskytnou. Na rozboru, alespoň částečném, několika studií, snažili jsme se dokázat, že svorník, který
podpírá i celou významovou výstavbu, je ve strukturalistické systematice
pojmem prozatím nedokončeným, a to právě tam, kde jde o literární
objekt, který dosud buď sám je vývojově nedokončen, nebo který není literární historií jednoznačně vývojově označen. To platí tudíž jak o Máchovi,
tak i o rozboru básníka naší současnosti, jehož postoj k němu není nikdy
vědecky neutrální, ale vždy, třebas jen podvědomě, je kriticky podbarven.
Srovnáme-li nyní s tím, co jsme právě řekli, články Jana Mukařovského
o Polákové Vznešenosti přírody (1934), o Vítězslavu Hálkovi (1935),

o Poesii Karla Hlaváčka a Předmluvu k vydání Hlaváčkových žalmu (1932

a 1934), rozpoznáme, že právě tyto studie pohybují se a usměrňují navzájem ve dvou oscilačních bodech. První z nich představuje štrukturalistickou
methodu v její badatelské formě, druhý z nich je literárně-historickým výkladem, v němž toto zkoumání si určuje svůj prostor a ohraničení. Toto
zařadění básníka v rámec literárního vývoje považuji pak za náhradu za

samotný výklad sémantického gesta.

Historický výklad může býti buď jen volně naznačen nebo může vyplývat pouze z růzností časových posudků a naznačit další osudy knihy, jako je
tomu ve studii o Vznešenosti přírody, a tím přirozeně převyšuje »pokus
o rozbor a vývojové zařadění básnické struktury«, k níž se mohou připoj
i obecné poznámky o veršové formě v začátcích české poesie, nebo se udr
žují obě části v rovnováze, jako je tomu v článcích o Hálkovi a Hlaváčkovi.
Abychom uvedli aspoň jeden příklad takového postupu, pohleďme na
osnovu studie o Vítězslavu Hálkovi, která z jubilejní příležitosti rozvinuje
otázku po vlastním postavení Hálkově v době, ve které žil. Od vzájemného poměru mezi Hálkem a Nerudou, řešeného i v tomto úzkém rámci
methodou dialektickou (ne neprávem jsme ji proto v úvodu vyzdvihli jako
základní pracovní nástroj strukturalismu), přechází Mukařovský k dalšímu
rozvrstvení, jak bylo způsobeno jmenovitě dopisem Macharovým o Hálkovi
a reakcí Vrchlického naň. Tím, že do okruhu zkoumání vstoupili nyní
hlavní účastníci doby generace Májové a let devadesátých, promítá autor
v další části výstavbu stěžejní otázky. Generační pojem dovoluje aspoň
částečně překlenout osobní různorodost, i když »smyslem těchto shod mezi
vyhraněnými osobnostmi je být pozadím vyostřené dialektické antinomie,
osnované na několika málo - zato výrazných - rozdílech«. Jedním z tako-
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vých charakteristických rozdílů je označování Hálka jako »naivního básníka«. Mukařovský zkoumá proto v noetickém rozboru pojem přirozeného
básnictví, které »může fungovat jako znak jisté situace bez ohledu na jeho
obsah... a citové zabarvení« a konfrontuje toto stanovisko v případě Hálkově na využití lidové poesie v historické křivce našeho básnického vývinu.
Určuje pak u Hálka sklon k periferii umění (jež nutno odlišit od umění
vskutku lidového) a vykládá tento poměr jako součást imanentního vývoje,
jenž se v této době projevil i v díle Bedřicha Smetany.
Teprve z této složitě vykonstruované základny přichází Mukařovský
k vlastnímu strukturálnímu rozboru díla Hálkova. Od Hálkových počátku
sleduje vzrůst od vlivů pouličních písní k jejich uměleckému přetavení a
podobně jako u Máchy sleduje krystalisaci básnických obrazů. »Improvisační lehkost, písničkářství, dobrodružná a poněkud lehkomyslná odvaha
při tvoření obrazů, vše to mění se v umělecké klady, jsme-li v něm ochotni
vidět prostě - básníka.«
Srovnejme, na základě čeho vznikl Pokus o slohový rozbor Babičky
Boženy Němcové, který je v Kapitolách příspěvkem časově nejstarším
(1925).
»Všichni, kdo psali o spisovatelském umení B. Němcové, zmiňují se se zvláštní
chválou o živosti dojmu, kterým působí její knihy. Slova, kterými svou chválu oděli, jsou
ovšem různá, ale myšlenka, kterou se snažili vyjádřiti, je v podstatě táž.«

Rozbor uskutečnil se tedy z jistého společného, neomylného a nepopiratelného majetku psychického rázu. Dějový podklad jeví se sice s jedné
strany vůči existenci - a hodnotě - prožitku (který byl později Mukařovským označen jako psychická rovnováha sil, v níž je obsaženo protknutí
antinomie estetična normovaného a nenormovaného, obecnosti a jedinečnosti) nepodstatný a náhodný, s druhé strany však pouze jeho prostřednictvím se vlastní semantika prózy - jakkoli básnické - vyjadřuje a tím se
uskutečňuje i strukturální realisace. Nelze tedy fabulaci z posuzované
prózy - neboř je zde více než jen příčinou díla - tak odloučiti jako u projevu
básnického. Usuzujeme, že námět je přímým nástrojem sémantického základu díla a tím, že formálním rozborem rozpoznáme i jeho realisaci, dojdeme i - píše dále Mukařovský - k samým kořenům bytosti Němcové,
k vyrovnané harmoničnosti její povahy i k jejímu optimismu.
Dílo Jana Mukařovského, jehož ráz jsme nyní ve sledu uveřejněných
a do II. dílu Kapitol z české poetiky zařaděných studií probrali, má v naší
české estetice a poetice místo velmi výjimečné a čestné. Způsob pak, kterým jsme je zde otevřeli, považuji za jediný vhodný a poctivý postoj kritikův vůči estetice, která mu ani v nejmenším nemůže zůstat lhostejná. Aspoň
v jednom bodě uvědomme si smysl této nauky.
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Strukturalismus nechce být estetikou normativní, ale objektivisující. Na
rozdíl od jiných tak četných theorií nejde od známého k neznámému tím
způsobem, že by chtěl ono neznámé podle svých částečných a kusých poznatků theoretisovat, ale vyvíjí se od známého k tušenému, jež mu samo
vytváří i počet a způsob jeho pracovních složek.

Garcilaso de la Vega:
VZKAZ

BOSCÁNOVI

Boscáne milý, pomstěn jste... Jak pálí
V srdci dnes přísnost, všechna příkrá slova,
Kterými káral, haněl jsem vždy znova
Tu vaši zjihlost, tesknění i žaly!...
Dnes vyčítám si, že dny darmo zrály,
Bývalou strohost, přání svéhlavcova,
A nevím, zda čas tvrději nepřiková
Toho, kdo chválil diamant a skály.
Vězte, já, muž, a k tomu v plné zbroji,
Já bystrozraký, vzdal se nenadále
Děcku, jež je, jak víte, nahé, slepé...
Tak vroucné city, co svět světem stojí
Nešlehly srdcem... Ptal-li by se dále
Kdokoliv na to, marně u mne klepe...

Prelozil Zdenek Šmíd
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Jiří Šotola
ZÁPAS O ČLOVĚKA A H E R C E
Prošli jsme na divadle desetiletími experimentů. Během těchto desetiletí pracovalo se s kladným výsledkem několika dílčích pokroků na detailní
stránce divadelního projevu, a to do té míry, že při úsilí o detail zapomínalo se zhusta na celek a na ústředí. Tato léta jsou u konce. Bylo by pošetilé zavrhnouti je se všemi zisky, jež přinesla. Je pouze nutno vzít v úvahu,
že to byla právě léta dílčích experimentů, zatím co dnešek ukazuje již znovu
k synthesi, je nutno vzít v úvahu, že ona desetiletí se soustředila na periferii, kdežto nyní začíná znovu úsilí o centrum všeho divadelního. Z toho
dovozujeme: Minulá léta pracovala na nejistém, zkusmo, proti tradicím,
pominula ústředí a soustředila se na jednotlivé prvky. Majíce na zřeteli
experimentální charakter této práce, nemůžeme jí toto stanovisko vytýkat.
Nejvýše nebudeme souhlasit s tím, že se tehdy ony prvky, ony detaily prohlašovaly za centrum, za jádro věci. Ale i to lze vysvětliti: V zájmu soustředění bylo takového postoje zapotřebí. Proti tomu práce, jež má následovat, pro svůj synthetický charakter konstrukce a stavby je nemyslitelná
na nejistém, zkusmo a bez základů. Je nutno znovu dojiti k podstatě divadla, je nutno znovu najiti kmen, z něhož divadlo všech dob vyrůstalo,
kmen hodnot, jež nelze popřít, holý kmen prvků, na divadle především
nutných, prvků, bez nichž divadlo není divadlem, a naopak prvků, jež samy
o sobě dostačují k tomu, aby divadlo bylo vytvořeno. - A co jiného můžeme
mít při těchto slovech nejdříve na mysli, než herce ?
Historie divadla je současně historií herectví. Mimo dramatika není jiného součinitele divadelního představení, jehož osudy by se tak přesně
kryly s osudy divadla samého, jako je tomu u herce. Kde se měnilo herectví, tam se vždy současně měnila divadelní práce jakožto celek. A kde se
vyvíjel celkový divadelní výraz, tam prožíval zároveň svůj vývoj i herec.
Jestliže usilovali Thespis, Aischylos a Sofokles o svého protagonistu, deuteragonistu a tritagonistu, nebylo to jen úsilí o prvního, druhého a třetího
herce, ale bylo to především úsilí o lepší divadlo. Nemůžeme si myslet
antické divadlo bez velkého vidění postav v představách dramatiků a bez
velkého uskutečnění tohoto vidění v duších a v tělech herců. A kde jinde
než v hercích žilo divadelní umění v dobách postklasických, v dobách římské atellany, pantomimy, v dobách mimu, kdo jiný než potulní kejklíři zachovával v žilách rozprouděnou divadelní krev, než opět po letech úpadku
daly chrámové obřady živnou půdu pro divadlo, totiž zase v prvé řadě pro
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herce? A - pomineme-li už příklad nejzřejmější, commedii delľarte - co
jiného je podstatou nepomíjejí cnosti umění Shakespearova, Moliěrova či
Lope de Vegy, co jiného, než obrysy velikých postav, jež dodnes století co
století, generaci co generaci čekají na svoje uskutečňování, na svoje herce?
Posledním velkým údobím, poslední základnou divadla a herectví je
realismus. Od jeho vyčerpání datují se ony roky hledání, experimentů, roky
dílčích pokroků, k synthesi dosud nepřivedených, a roky scestného tápání,
jak jsme se o nich už zmínili. Byly to především všechny směry, jež vznikaly a zanikaly, symbolismus a expresionismus, dadaismus a poetismus,
konstruktivismus a biomechanické divadlo, civilismus atd. Bylo to dále pokusnictví, jež usilovalo o zavedení jiných, mimohereckých prvků na jeviště
a zčásti také usilovalo o nadvládu těchto činitelů, totiž samoúčelné režie,
výtvarnictví, hudby a tanečního umění a pod. A konečně to byly různé scénické formy, které ovládaly sféru divadelních zájmů a vykonávaly citelný
vliv na dramatickou tvorbu, obsahujíce sice divadelnost sui generis, ale
drama stvořit nejsouce schopny, totiž revue, film a nedávné t. zv. pásmo.
Během těchto desítiletí se herec v podstatě nezměnil. Co se na jeho
projevu především měnilo, byly ty prvky, které podléhají vlivům doby,
které jsou nositeli aktuálnosti, dobového charakteru ve výraze. Tedy změna
nikterak převratná a nová, neboť takovou nese s sebou každý věk a musí
jí automaticky projít divadlo každé doby. Dosáhlo se i detailních zisků
dalších (prvky z akrobacie a tance, rytmisace gesta i dikce a pod.).
Ale herec měl během těchto desítiletí i své ztráty. Není na místě tuto
skutečnost komukoli vytýkat, jde však o to, abychom si tyto ztráty uvědomili. V čem spočívaly ? Tyto ztráty spočívaly především v degradaci herce,
v otřesení jeho posice primérní složky divadelního představení, v tom, že
mu byla vzata platnost, jež mu odjakživa patřila a patriti měla, že byl odsunut na vedlejší kolej divadelníkova zájmu a že mu přečasto byla přisuzována funkce jen podřadná. Směry a ismy, jež se zmocňovaly divadla,
ovládly jeviště, a protože se podstaty herectví nedotkly a nemohly ani dotknout, protože herce neprostoupily, překonávaly tuto překážku svého vpádu na scénu tím, že herce pomíjely a snažily se dobýt jeviště prostředky
jinými, prostředky na scéně dramatu cizími a neorganickými. Nejmarkantnějším důkazem toho je systém, s jakým pracoval expresionismus, konstruktivismus, t. zv. »stylisované jeviště«, dadaismus a útvary s nimi shodné.
Je pravda, že i tyto směry měly svůj zájem o herectví a pracovaly na něm.
Ale je nutno vědět, že jim nešlo o herce sama, o herectví samo, nýbrž buď
o to, aby herce podrobily svým zájmům a cílům, nebo o to, aby našly za
herce náhradu, jak se o to nezřídka také pokoušely, přivádějíce na jeviště
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tanečníka, akrobata, recitátora a podobne. (Víme, že degradace herce šla
dokonce tak daleko, že byly vysloveny these, podle nichž herec by měl
být nahrazen buď marionetou nebo čtoucím autorem, že tím byl herec
posléze popřen a zároveň s ním - a to je pro nás velmi důležité - zároveň s ním bylo popÝeno i divadlo.) A herec byl pak zastíněn těmi, kdo
buď ve jménu oněch směrů nebo už jen na základě oslabení hercovy posice udělali si z divadla poboční sféru svých snah. Výtvarník si dělá ze
scény obraz a herce degraduje na barevnou skvrnu. Hudebník nutí herce
k intonaci jemu cizí, choreograf dělá totéž s jeho pohybem. A konečně přichází režisér, mylně se stavějící k své práci, degraduje herce na »materiál«
a my jsme svědky zjevu, jenž pod jménem režisérismus je natolik častý a
obvyklý, že není třeba se o něm ještě Šířit. A aby bylo neštěstí dovršeno,
pod patronací režisérovou provedli svou invasi na jeviště i techničtí pracovníci, postavili otáčivé scény a zázračné konstrukce, zařídili světelné aparatury, tlampače a projekce a další a další kouzla, neboť jejich možnosti
jsou zde zatím skutečně skoro bez hranic. Nakonec máme z divadelního
představení něco podobného módní přehlídce umění, výročnímu trhu a panoptiku posledních vynálezů. Malířská plátna a obrazové projekce, scénická hudba za jevištěm, pod jevištěm a v amplionech, balet, filosofické
sentence a literátské fráze a básnické pasáže, stylisace, rytmisace, světelné
fontány, film, točny, architektura - a herec ? Herec není.
Tento ústup herce nebyl přirozeně výsledkem formalistních jakýchsi
spekulací. Fakt, že v určitém úseku divadelního vývoje se přestala cítit potřeba sólového hereckého výkonu, nemá, zdá se, svoje příčiny pouze na
jevišti.
Lidská společnost prošla v posledních dobách několika vývojovými fázemi, které, ať už jejich příčiny a účel byl jakýkoliv, nebyly v žádném případě na prospěch postavení jedince této společnosti. Člověk, počítán jako
individuum, prošel v oněch dobách ve svém průměru linií sestupnou, pokud
se týče jeho zařadění a jeho aktivních práv a povinností ve věcech tohoto
světa. Důsledkem mnoha na sebe navazujících okolností, mezi nimi racionalisace životního dění, technického pokroku, hledícího především na
prakticky komerční stránku věcí, a materialistické filosofie, byla degradace*
člověka na trpnou a netvůrčí obsluhu stroje a zařadění člověka do zákrytu
kolektiva, masy, která myslí za individuum, zbavuje individuum odpovědnosti a iniciativy a možnosti tvůrčí účasti na životě. Člověk se stal nevolným článkem řetězu. Číslem. Kdysi dělal švec boty. Dnes obuvnický dělník
dejme tomu přibíjí podpatky. Celý život přibíjí podpatky. Za celý život neudělá jedinou botu. Za celý život nedokončí kus své práce. Za celý život
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nestvoří jedinou věc. A je tomu tak ve všem. A v duchových oborech lidské činnosti v míře nemenší.
A ihned nám vyplyne otázka: Nebyl onen přechodný stav herectví obdobou, ba důsledkem tohoto přechodného stavu lidství ? Herec neměl v životě, ve svém prostředí velkých analogií pro svou práci. Jeho umění nemělo možnost růstu z touhy a z vůle jeho současníků, z touhy a vůle po samostatném, nadobyčejném a tvůrčím životě. Není pochyby, že toto oslabení zanechalo citelné stopy na hereckém slohu a na schopnosti herců čeliti
všem silám, které se zasazovaly o nahrazení jejich jevištní funkce prostředky
jinými než hereckými. A není pochyby a je víc než zřetelně prokazatelno,
že stejná nemoc zachvátila i tvorbu dramatiků, s níž je herectví tak pevně
skloubeno.
Ale hledáme-li v přítomnosti náznaky a pravděpodobné obrysy věcí
příštích, zdá se, že se leccos v ústrojenství lidské společnosti již mění a
mnoho ještě bude měniti. Doba, o níž jsme se zmínili, dostoupila svého
vrcholu; zda vrcholu konečného, nelze ovšem tvrditi. Tímto vrcholem je
katastrofa. Omyly dlouhých let, dosud snad nepozorovatelné, dosud snad
se neprojevivší, dolehly ve svých důsledcích s tím větší intensitou, čím více
se mohly postupem času navrstviti. A jestliže zde nebyl učiněn ještě krok
k lepšímu - krok, pro který je několik let časovým úsekem příliš malým je zde alespoň postupné uvědomování si skutečnosti. Je zde zřetelný nedostatek čehosi, nedostatek individuality, nedostatek člověka s jeho skutečnými právy a povinnostmi, s jeho pravým postavením v přírodě, nedostatek pocitu tvůrčí účasti na práci, nedostatek pocitu aktivní účasti jedince
na veškerém dění. A od uvědomění si nějaké lačnosti nevede jiná cesta než
k nasycení této lačnosti. Ať už půjde vývoj věcí jakkoliv, ať už ve století
techniky vyroste a obnoví se opět duchovno a spojí se s hmotou ve velkou
synthesi, nebo ať jsou léta příští lety osamoceného a přísného ducha, který
se zrodí na zhroucené materii a postupem času bude teprve přijímat živné
látky hmoty a s nimi i tresť a kladnou stránku všeho jejího pokroku, ať už
jakkoliv půjde vývoj těchto věcí, jedno je alespoň jisté, že totiž v problému
námi nadhozeném dostaví se fáze změn, že člověk stojí před svým návratem k aktivní, tvůrčí individualitě.
A toto chtění a tato lačnost životní dostává první svou podobu v umění
a tedy i na divadle. Už dnes začíná se pociťovat potřeba herce, potřeba herecké individuality. Začíná se znovu sahat po velkých postavách, po velkých zkratkách lidství, aby se v nich jako v ústředních bodech soustřeďovala a naplňovala všechna problematika a všechen ethický a estetický
smysl jevištní práce. Zatím ovšem nejsme tak svědky uskutečňování, jako
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spíše jen touhy uskutečniti a zřetelné potřeby uskutečniti takovéto postavy, takovéto herecké kreace. Ale můžeme-li na základe současnosti alespoň v nečem mysleti dopředu, pak se nám zdá, že jsme u počátků dalšího
vývojového období divadla, které bude především obdobím herecké tvorby, tvorby, jež se postaví do ohniska všeho divadelního usilování.
Nedosáhne se ovšem v tomto období úplných výsledků, nepůjde-li týmž
směrem i cesta dramatu příští doby. Ale máme právo věřit, že práce dramatiků bude víc než jindy organicky spjata s jevištní prací ostatní. Především proto, že impulsy, životem dané, jsou zde i tam stejné a stejně naléhavé. A pak ještě proto, že ona experimentující desítiletí dala svým negativním ziskem postačující odpovědi na několik otázek, na které už nebude
nutno odpovídat dalším pokusnickým blouděním: Co je vlastně pravým
výrazovým prostředkem dramatikovým ? Slovo ? Sentence ? Proč píše lyrik
Špatná dramata? Proč píše filosof špatná dramata? Knižní dramata, nejeviŠtní dramata? Protože výrazovým prostředkem dramatikovým je jevištní
postava. Na jevišti především platí ono dnes čítankové Verba movent,
exempla trahunt. Ne slova. Ne myšlenky, ne situace. Ale postavy, ve kterých se tyto myšlenky rodí a které tyto situace navozují.
Už tato cesta za člověkem, kterou, byť zatím povětšině nevědomky,
dnešní společnost očividně nastupuje a kterou ostatně nemalá část dnešního umění již bere za svou, i když zatím většinou pouze v programové
agitaci a k tomu velmi neujasněné, znamená ne nedůležitý zlom v životním
i uměleckém dění této doby. Vidět však cíl v ní samé bylo by počínáním
velmi krátkozrakým. Toto znovunalezení člověka, to je vlastně jen první
podmínka ke všemu, co musí následovat. Je to vlastně jen základ, jen staveniště k celé další stavbě. Až bude tato podmínka splněna, teprve potom
čeká hlavní linie práce, linie, pro kterou vše předešlé pouze připravovalo
půdu. Vytyčením člověka, jeho postavení, jeho práv a povinností nebude
ještě vcelku nic získáno. Bude jen vyváženo konto minulých ztrát. Teprve
potom musí vpravdě začít boj tohoto člověka o tvar a smysl jeho bytí, boj
0 jeho lásku a práci, o jeho morálku, o jeho životní, niterné i vnější podmínky, o jeho vztah k Bohu, k lidem i k sobě samému, o jeho zákony lidské
1 božské. Boj o pravdu tohoto Člověka a o jeho existenci a o jeho vítězství
v té pravdě. A konečně úsilí o splynutí jedinců ve společenství, společenství, vzniklé nikoliv následkem slabosti individuí a neschopnosti individuí
existovat o samotě, naopak, společenství vzniklé následkem síly individuí,
síly, z níž se rodí schopnost slučovati se v celek.
A jako vždy, tak i v této otázce nám jde souhlasně s postulátem v problému lidství i postulát na poli herectví. Nepůjde tedy jen o ten holý fakt,
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aby totiž byla na jevišti vytvořena postava, postava jakožto ústřední motiv
a tresť a původce problematiky, postava jakožto exemplum, exemplum in
nobis, z nás a v nás. To je jen první předpoklad, nutnost, conditio sine qua
non. Po splnění této podmínky nepůjde už jen o to, aby vůbec postava byla.
Půjde o více, totiž o to, jaká bude. O její tvar. O její boj, o její jednání,
0 její vztahy. O všechna dění lidská, o všechny otázky lidské, do ní promítnuté a v ní se naplňující. A konečně o cestu za organicky stmeleným
kolektivem těchto postav a za jejich problémy jakožto problémy kompaktního celku.

Zdeněk Smíd
S T U D N I C E ŽIVÉ V O D Y
Osm cestopisů f Aloise Musila
Úvodem. - Tak řečení mistři lehkého slova uměli často po návratu
z cest honosně překvapovat, rozkmitati své vjemy a dojmy do nejbarvitější sršivosti. Ohňostroj slov; a z celé té faty morgany zbude často hrstečka
popela. Kolika opravdu hlubokých zážitků je totiž třeba k jediné kloudné
větě o vzdálených krajinách! Vylovit z rozbouřeného moře cizího života,
jehož hloubky a zákony unikávají i domácím lidem, perlu skutečné myšlenky z hlubin, toť vlastně malý zázrak. Už doma cítívá přece ten, kdo se
vzpírá povrchnosti, co věcí leží pod sedmerou pečetí, a že je třeba dokřesat
se za léta jejich skrytého smyslu. O tom svém, a tím spíše o tom cizím 1 v cizině cítíval se ostatně mnohý cestovatel i poutník chvílemi jakoby
doma, dožíznil-li se tam vpravdě lidských citů a jasných, životadárných
myšlenek - usuzuješ nadto podnětně jenom tehda, jestliže se, jak už roky
míjejí, tvůj úsudek prohlubuje a tříbí, jdeš-li za pravdou a krásou lidí,
krajin a věcí vždy horoucněji.
Psát podle pravdy a promyšleně o něčem, cos nevdechoval od dětství, není snadná věc, vždyť se každého jasnějšího dozření v cizí skutečnost
musíš dobojovat už i léty studia; a sebesvědomitější průprava theoretická
stačila by opět stěží na nějakou tu komplikaci, kdyby nebyly tvé snahy
oživovány ohněm vokace, vůle a každodenního heroismu.
Dnes hledáš v každé knize mnohem zjitřeleji řadu vlastností, po nichž
jsi před několika lety ještě tak nežíznil: hru doopravdy, mužnou cílevědomost, vyšší prostotu myšlenky, citu, stylu, moudrá slova o našem údělu
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zde na zemi a též hodně světla. Jsou knihy plné rozcitlivělosti, roztěkanosti
a dětinskostí, knihy snad upřímné a dobře míněné, jež se však rozplynou,
abych tak řekl, jako to chmýří pampelišek již pod čtenářovým dechem,
natož pak v poryvech vichřic, a jsou knihy, kde co věta, to dobré zrno,
a ty tě prochvějí vždycky jakoby zdvihem klíčení. Jaký div, saháš-li zvláště
nyní především po těch druhých?
Cyklus cestopisů. - Musilův bohatě rozvrstvený a jakoby jedním dechem nesený cyklus cestopisů z Blízkého Východu tvoří svérázný, nezapomenutelný celek a má i pro své slovesné hodnoty pevné místo ve vývoji
naší beletrie. Nechci se napoprvé sebevědomě pokoušet o nějakou synthetickou duchovní podobiznu autorovu. Výzkumnické a badatelské dílo Musilovo, průkopnický význam jeho prací kartografických, ethnografických
atd., mohla by postihnouti v celé šíři a hloubce jenom obsáhlá monografická práce orientalistova. Jde mi tentokráte o to, abych v několika navzájem se doplňujících odstavcích naznačil tvář muže, rýsující se pro mne tak
výrazně za každou stránkou jeho osmi cestopisů, též o to, abych zdůraznil, jak tonický a výchovně působí Musilův cyklus právě dnes.
Orient přivolal A. Musila nedlouho po doktorátu bohosloví. Z nočního studia pošpatnělo jeho zdraví, též překážek hmotného rázu nakupilo
se sdostatek. Mladý kněz zatoužil neklidně do světa, do širších obzorů,
kde by mohl plněji rozvinout všechny své utajené schopnosti, rozhořet se
studiem i činem podle svého srdce, kde by se zocelil i zaskvěl činorodou
láskou k bližnímu. »Konec století,« zaplavující leckoho malomyslností, prokřísl ku podivu mladého muže energií.
V okružním listu: Providentissimus, v apoštolském listu: Vigilantiae
nabádal papež Lev XIII. k odbornému studiu Písma svatého. Nadaným
kněžím pootvírala se takto na sklonku devatenáctého století znova cesta
k biblistickému bádání.
Mladý kněz, vybojovav si na svém prostředí onu volnost, již oba papežské listy nezbytně předpokládaly, odjíždí už v listopadu 1895 do Jerusalema, kde má navštěvovati dominikánskou biblickou Školu. Z Jerusalema odchází Musil v únoru 1897 na bejrutskou universitu Sv. Josefa,
řízenou jesuity francouzskými. Hned v r. 1896 poznal však již část Moabska, navštívil Kerak, Petru neb Uádi Músa. Putování na zkušenou; doba
omylů i nezdarů... S hanáckou houževnatostí noří se však Musil vždy znova
do studia řečí, knih, krajů, lidí a historie. Mladý orientalista rozkřídlil se
po nedlouhém tápání k skutečným výzkumnickým činům; z nich vzbudila
svého času největší ohlas jeho výprava do zámečku či letohrádku Amra,
která stála Musila tolik potu a přinesla mu tolik trpkostí, ale za několik
Řád X . 19.
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roků i šťastné spočinutí v dovršeném a obecně uznaném objevu. Byly to
roky nebezpečí, cest na rozhraní života a smrti, též doba vědeckých bojů;
jen ona zocelila však Musila do dalších, ještě dobrodružnějších let. Sedm
let věnoval tehda Musil poznávání t. zv. Arábie Petrejské, t. j. krajů mezi
Mrtvým a Rudým morem. Vědecké výsledky jeho toulek, poutí a průkopnických výzkumných výprav shrnují dvě mapy a šest vědeckých knih.
(Vyšly před prvou světovou válkou ve Vídni.)
Z Arábie Petrejské vedly cesty do sousední arabské pouště. V té by se
byl A. Musil, zodvážněv prvými úspěchy, mnohého rád dobádal; zajímal
jej na př., jak sám říká, »několikaletý pobyt svatého Pavla na pomezí těchto
krajů, dříve než se vydal na své apoštolské cesty, jakož i působnost Muhammáda, syna Abdalláhova, obchodníka v Mekce, jenž tímto územím
často procházel, než založil islám, třetí velké náboženství, hlásající víru
v jediného, živého Boha«. S pouští pak Musil srostl, v jejím svobodném
vzduchu, tam pod nebem Alláhovým, uzrála zvolna též jeho životní moudrost, prozařující obsáhlé dílo neúmorného čtenáře onou ryze musilovskou
životností. Poušť zkoumal A. Musil po devět let. Původní studia biblistická
rozšířila se během let o bádání zeměpisné a národopisné, ale mladistvé zanícení nepohaslo. Vědecké výsledky této obsáhlejší části jeho výzkumů a
bádání vydala po letech novoyorská Zeměpisná společnost ve třech mapách a šesti svazcích.
V cyklu svých osmi českých cestopisů, které vyšly v letech 1929-1932,
vytvořil A. Musil ze zkušeností svých výše naznačených cest - bylo by třeba
ovšem rozšířit pole jeho bádání o Sýrii a kraje u Eufratu a Tigridu, kam
vedla A. Musila touha určiti polohu biblického ráje - dramatické pásmo,
»román jednoho výzkumce«, poutavější nežli desítky románů z Orientu,
zákonně se vrstvící kapitoly dobrodružných zážitků, orientálních zvyků a
obyčejů, výjevů z dějin té které země. (Jde o knihy: Pod ochranou Núriho.
Z mých cest Pustou Arábií, 371 stran, Praha 1929. - V posvátném Hedžázu, 304 str., Praha 1929. - V zemi královny Zenobie, 350 str., Praha
1930. - V biblickém ráji. Z mých cest při středním Eufratu a Tigridu,
349 str., Praha 1930. - Mezi Šammary. Z výzkumné cesty Šťastnou Arábií,
397 str., Praha 1931. - Za Mrtvým mořem, 435 str., Praha 1931. - V roklích edomských, 420 str., Praha 1932. - Tajemná Amra, 408 str., Praha
1932.) Dech a tep skutečného života rozjiskřuje každičkou stránku těchto
cestopisů; a přitom cítíš neustále, že lidé a věci tonou zde proto v tak
jitřním světle, že Musil měří život ustavičně mírou azuru, věčnosti...

Dokončení příště.
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VARIA
Básník

stavitel

Vladimír Holan, Terezka Planetová. 2. vydání. Vydalo v grafické úprave a s
cem Františka Muziky nakladatelství Fr. Borového v Praze

frontispi-

1944.

Baladický příběh o Terezce Planetové patří do druhého údobí tvorby Vladimíra
Holana, které započalo Zářím a vyklenulo se v Prvním testamentu. Tento básník, který
dlouho kul metafysickou a významovou únosnost slov, není jen násobitelem či improvisátorem života a jeho báseň zajisté neponese na otevřené dlani onen často dnes požadovaný »přirozený a lidský obsah«,

znamenající většinou jen minimálnost námahy,

kterou je třeba k pochopení díla vynaložit.
Vladimír Holan je stavitelem a vedení mu je plánem, jehož vyslovení v básni stává
se poznáním. Básníkův boj o slovo a jeho funkci není svévolným činem či náhodným
psychickým výrazem, nýbrž odpovídá básnické realisaci jako touze po objektivisaci básnické skutečnosti. V básni, v zakletí tvaru má najiti poesie svou bytnost a trvání: »ze
skicy / dál k dílu jde se po kolenou...«
Báseň o Terezce Planetové zvyšuje svou námětovou konkrétností a pevně stanovenou problematikou (vlastním podnětem stala se črta Leoše Janáčka Děvče z Tater) cílevědomost básnické výstavby. Terezka Planetová není jen představou »věčně ženského«,
ale symbolem pro lidskou touhu, setkávající se s osudem jako se svým nepřítelem. Ne
nadarmo byla nazvána Planetovou; planetou, oběžnicí, jež se k nám přiklání, vzdaluje
se, mizí a znovu v nás ožívá, tak jako touha prahne po svém snu, s nímž se vsak nikdy
nesetká. »Slepecky táhnem slepou hrou, /

než řeknem: přivoň - květ nám zvadne,

/

a osud-slepec zvůlí svou / i srdci určí slepé metrum...«
Thematická vnitřní soustřednost usměrnila v této knize Holanovu slovní funkci
v básni v bodě významového optima. T o je značně rozdílné od sbírek předcházejících,
kde snaha dojiti ve stavebním úsilí až ke konečným důsledkům, znamenala současně
ohrožení vnější srozumitelnosti, na které by se čtenář mohl zachytit. Platí to zejména
o esenčních paradoxech, nelogismech, o přemíře cizích slov, která často bez slovníku,
jež by aspoň poněkud označil jejich významovou stránku, byla hluchá. Přitom vsak
u Vladimíra Holana žádné básnické slovo nemůže být přehlédnuto ; každé je přesně zasazeno do celistvé básnické struktury a přímo odpovídá významovému středisku básně.
Každý slovní výraz vnesený Holanem do básně má v ní dvojí podstatnou funkci. Jednak
je částí, která slouží k výstavbě básnické symboliky, jednak je dán jako samostatný prvek
svým označujícím a obsahovým významem, jsa přitom nositelem dějového a situačního
průmětu.
V případě prvním slouží slovo jako částice k vybudování básnického obrazu jako
znaku pro poznání. Proti rekvisitám romantismu, dnes ještě obecně používaným, kterými
se básník přibližuje ke čtenáři spíše jen formou tradičního návyku, neváhá Holan použiti
sugestivních obrazů, pramenících v naší téměř »civilní« zkušenosti. Tak na př.: »hostitel
umí přibodnout / vidličkou ruku hosta, který / od stolu vstává změnit kout...« nebo
»Jsou lžíce, lžíce přikované / k stolům lidových jídelen...« Za přímé významové obrazy
nutno považovat jak parafráze lidových písní, vkládané mezi pravidelnou veršovou strukturu, tak i tíživé pojmové definice, jež nacházejí svůj řád v místech, kde děj dochází
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k marnosti a naší bezmocnosti vůči osudu. Intelektuální funkce, zde se přímo uplatňující,
nachází však svůj výraz i v složitých a rozlehlých básnických obrazech, jak je tomu
na počátku knížky: »Kraj nemluvný, kraj kamenitý / a do dřeně až bídou zrytý, / kraj
bez možnosti, ale kraj / nucený stále tvrdší pěstí / k slzám, jež mají lháti ráj / či ještě
lépe: tak si vésti, /

jako by sůl, jež zpolovic /

cukrem, cukrem, který /

už osolila krajíc šerý, /

mohla být

zde neosladil ještě nic.« - Celkový obraz není zde vytvořen

»jedním dechem«, ale naopak se vědomě rozvíjí v protikladech smyslových prožitků a
v jejich současné explikaci míří do ústředního, přímo nepojmenovaného centra (»pojmenovat bezejmenné, /

toť před stvořením světa být«), jehož popisný derivát a výtažek

mohl by zníti jako chudý horský kraj. Jaká však chudoba v tomto pojmu a jaká plnost
v obraze, který přímo ztělesňuje představu, jež námi může býti normálně jen navoděna!
Při této funkci - vytvářet obraz - nese však současně slovo i plný význam svého samostatného pojmenování a rozvádí v něm dějovou stavbu a její další vývoj. Tato tvrzení
lze obhájit ze základů veršového vzorce, v němž se slovo objevuje. Podstatou Terezky
Planetové je deseti veršová strofa tohoto tvaru:
schema rýmu

a

a

b

c

b

c

d

e

e

d

počet slabik

9

9

8

9

8

9

8

9

9

8

Uvedené schema je platné pro celou báseň; neruší je ani písňové vložky a mění-li
se někde počet slabik ( o jednu méně či více), není tím dotčen základní vnitřní poměr,
znatelný z dalšího rozčlenění.
1. dvojverší sdruženého rýmu: a

a (a =

2. čtyřverší střídavého rýmu:

b

c

b

c (b = 8, c =

9).
9).

3. čtyřverší obkročného rýmu: d

e

e

d (d =

9).

8, e =

Pravidelnost tohoto členění není však jen formální identitou a nepřibližuje se významovému středisku Holanovy skladby jen vodorovne v tom smyslu, že tato složitá
veršová struktura se vždy určitého thematického prvku zmocňuje a ve svém tvaru jej
rozvádí. Jsou zde samozřejmě jisté celkové poměry vyplývající z veršového iktu, větného
Členění a větné intonace (na př. verše osmislabičné jsou často větným závěrem nebo intonačním předělem věty), ale chceme ještě nadto ukázat na závislost, nebo lépe na
vnitřní napětí, ovládající jednotlivé veršové skupiny. Uvidíme pak, jak mezi verši (zvláště
v obou čtyřverších) rýmem a počtem slabik shodnými jiskří jistý poměr, způsobený samotným pojmenováním,

t. j. významem básnického slova.

Zdůrazňuji, že zde nejde o žádný násilný rozbor větných a intonačních souvislostí,
pro něž, přirozeně nutno prostý následný poměr veršů a jejich bezprostřední vztahy předpokládat ( 1 : 2 : 3 : . . . : 8 : 9 : 1 0 ) ,

nýbrž zamýšlíme objasnit samotný vnitřní

impuls

slova,

které je v básni jako jednotka vyslovení obsaženo.
Případ, který uvádím, není sice vybrán náhodně, ale také není v Terezce Planetové
náhodou; šlo mi prostě o to, uvést takový případ, na kterém by dané premisy byly
dobře a jasně viditelné. Terezka Planetová str. 9 :
1 Po půlhodině u vrat sadu

a

9 slabik

2 při havranově slétlém chladu

a

9

„

V obou verších jde o základní určení nového thematického prvku; v našem případě
ve verši prvním o určení místa, v druhém však nejde jen o vystižení »chladu«, který je
zde dominantou. Spjatost s obrazem havrana způsobuje tu - ačkoliv dále nerozveden jisté očekávání čehosi chmurného, nešťastného.
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3 potkal jsem, cizí, staříka.

b

8 slabik

4 Mávl jen rukou, jako kdosi,

c

9

"

5 kdo už jen rukou naříká,

b

8

"

6 že prosil a už nevyprosí

c

9

"

Verš 3. dokončuje jednak základní průměr

(1 + 2 ) ,

ale zároveň je

souvztažný

ke stejně organisovanému verši 5., jenž slovem »naříká« blíže označuje danou situaci. Naproti tomu korespondující si verše 4. a 6. jsou vlastně - možno-li tak říci - detailními
záběry, které se v základním situačním průmětu prolnuly. Mezi pojmenováním »mávl
rukou« a »že prosil« je přímá představová souvislost mezi rukama sepjatýma a po oslyšení prosby beznadějným mávnutím.
7 tep, který zkoumá Morana -

d

8 slabik

8 a pokořený troufanlivě

e

9

"

V obkročném rýmu jeví se dané závislosti vskutku markantně. Verše 8. a 9. jsou
oproti veršům okrajovým téměř uzavřenou jednotkou. Přesto vsak i mezi nimi trvá protikladné napětí, způsobené významovou dimensí mezi »pokořený« a »mračno k nivě«.
Vedle přímé spojitosti se »zamlumlal« má tento výraz proti tomu ve verši osmém význam
vzdálenosti (mračno a niva), plynoucí z našeho pokoření, kterým uznáváme vesměrnou
převahu nad námi. - Typický je však poměr mezi veršem 7. a 10. Jestliže slovo »tep«
vyznívá již ve svém přesahovém postavení, pak hlavní impuls 7. verše je položen na
slově »Morana«, které v nás samo připravuje pocit smrti a zániku. A tato významová
signalisace uskutečňuje plně ve verši 10.: »Je konec, umře do rána!«.
Provedený rozbor dovoluje několik závěrů. - Slovo v básni bývá posuzováno pravidelně z trojího aspektu:

lexikálního,

gramatického

a stavebního:

býti

stavebním

elementem toho kterého verse. Z výkladu Holanovy skladby jsme však zjistili, že i lexikální stránka slova slouží k organické výstavbě básně, že nezhasíná svým okamžitým
vyslovením, ale předvídá

verše další, organisujíc je tak v jednotně spjaté významové

středisko. Z obecně zaměřené studie by pak vyplynulo, že tento prvek je v rámci moderního českého verše vývojem

a neváhám proto skladbu Vladimíra Holana,

který

tento vývoj uskutečňuje, označiti za přední dílo v české literatuře a o básníku samém
platí jeho vlastní slova: jeť jedním z těch, »kdož osud mluve předhodili«.
Jaroslav Morák

N o v á a n e j n o v ě j š í i t a l s k á p o e s i e II
V lecčems se stýká Montale s crepuscolary, kteří také pociťovali smutek života a byli
drceni jeho tíží; kdežto však Gozzano

nebo Corazzini reagují únikem z přítomného

světa, buď tím, že před ním prchají, ironisují jej anebo si vytvářejí novou vysněnou
skutečnost, Montale, který se stejnou nevolností podléhá bytí jako dané životní formě,
přijímá je jako bolestný úděl dědičného hříchu, jako neodvratnou osudovost, jíž nelze
uniknout a které možno pouze Čelit jasným rozumovým chápáním. V tom průsečíku
vnějšího světa a jeho subjektivního pojímání jako intelektuální funkce se stýká Montale
s autorem Mladé Várky a Hřbitova u more; tam však, kde velký jeho duchovní spřízněnec
je upoután spíše individuální tvářností myšlenky než její všeobecnou platností a spěje od
smrti a chaotického stavu zrodu k dionyskému pocitu životní plnosti obzírané s nad-
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osobní výše ducha matematicky jasného, je u Montaleho daleko patrnější rys individuálního zápasu, tvrdého potýkání se světem, záliby v disonančních tónech, v ostrých, tvrdě
kreslených obrysech přímořských krajin a v mučivém vědomí vyšinutí,

nerovnováhy,

osamocení. Jeho lyrika postrádá dynamičnosti, pramenící z živého styku s vnějším světem,
je ztrnule ustálená, statická, ten klid však jako by byl úzkostnou předzvěstí pohromy,
zhoubného kataklysmatu, jenž jednoho dne všechno pohltí ve svém víru.
Onen popisný prvek, tak výrazný v Ossi di seppia, kde zprostředkoval spojení mezi
vnější nazíranou skutečností a osobitým duševním prostředím, ztrácí poněkud na výraznosti v dalších básnických sbírkách La casa dei doganieri

e altre poesie

(Celnice a jiné

básně) ( 1 9 3 2 ) a Occasioni ( 1 9 3 9 ) , stávaje se spíše napolo zamlčeným náznakem, kmitavým zášlehem, prchavou evokací zážitku, snu, dojmu, navazujícího okamžitě, téměř bez
přechodu, na souzvučnou odezvu ve vlastním nitru. Je to, jako by se rozhrnula na okamžik
clona dělící osobnost básníkovu od objektivního světa a úzkou štěrbinou vnikl dovnitř
světelný paprsek, jenž je okamžitě absorbován, rozštěpen a lomen v magické čočce autorova intelektu v nové nenadálé skupenství.
Ve svých počátcích je třeba chápat lyriku autora Ossi di seppia jako reakci proti všeobecně uznaným a přežilým směrům, ať již jde o carducciovskou renesanci klasicismu,
ďannunziovský kult formy a estétsky stylisovaný pojem nadčlověka, pascoliovský cudně
plachý kvietismus anebo posléze trpný postoj crepuscolarismu,

jenž se buď staví nečinně

k životu anebo mu podléhá, neschopen vnutit mu svou tvůrčí vůli. E. Montale navazuje
po nejedné stránce na Ungarettiho, na jeho výboje formální i myšlenkové; je to poesie
drsná na povrchu a vystříhající se jakoby úmyslně harmonie, souzvuku, hluboce zahleděná
do podstaty života a toužící zachytit jeho neměnnou tvář ve stroze monumentální plastičnosti, poesie bolesti jako věrné průvodkyně Člověkovy, jako trvalá konstanta, jež existuje
v nadčasové kategorii a je jakýmsi dědičným hříchem lidské přirozenosti bez naděje
v konečné vysvobození. Je-li tu možnost úniku, pak ji Montale nehledá v naději v mravní
vykoupení anebo vůbec v jakéhokoliv jiného činitele určeného zřetely etickými - a v tom
se základně rozchází s Ungarettim - nýbrž v nekonečné řadě překvapení, jež skýtá zvídavému duchu vnější skutečnost jako nepřeberná zásobnice intelektuálních vzruchů, proměnlivých a neustále se střídajících na složité stupnici citlivé básnické vnímavosti. Touto řadou
okamžitých apercepcí, jakéhosi drobného elektrického sršení, v jehož praskotu se uvolňuje
jitřivé napětí mezi duchem a světem, mezi smysly a intelektem, se rozvíjí sled kmitavých záblesků štěstí, útěchy osamělých srdcí, poesie stopující hlodavý zub času, jenž
vrývá jemné předivo vrásek ve tvář doby i lidí. Jednota myšlenky a formy je u Montaleho
velmi těsná: rychlý, úsečný spád verše, kontrakce významová zhuštěná někdy až k nejasnosti, záliba v odlehlých, málo užívaných slovech a téměř epigramatická náznakovost,
svrchovaně střídmá ve volbě výrazů a tvarově úsporná až k suché střízlivosti bez sebemenšího pathetického náznaku nebo melodické barvitosti verše, tak drahé předešlým pokolením.
První básnická sbírka Salvatora Quasimoda Acque

e terre

(Vody a země)

(1930),

shrnující jeho poesii z let 1917-1929, je spíše dokumentem autorova hledání než hotovým uměleckým útvarem, kde italská kritika (Montale, Vittorini) bezpečně nalezla cizí
ohlasy: d'annunziovské, parnasistické, dekadentní, trecentistické. Již tu však Quasimodo
projevuje schopnost nevyjadřovat

svou poesii bezprostředně, nýbrž nepřímo,

zvratným zrcadlením osobních zážitků, »kontrapunktem obdob mezi vnitrním
stavem a ovzduším okamžiku,
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v němž se onen stav zrodil,

jakýmsi

básníkovým

umocnit slovo k žádoucímu

účinu a učinit je nositelem právě prožívaného stavu. Zřetelný je vliv Montaleho anebo
aspoň velmi příbuzné duševní ladění; tušení vlastního osamocení, bludný kruh lidské
jsoucnosti, vědomí nesdělitelnosti, nemožnosti dát se a být obdarován a krajinné pozadí
jižního rázu posléze, cosi jako helénská Arkadie Ungarettiho, mlhavě vzdálená, a přece
důvěrně blízká jako tomu, kdo se rozpomíná na vlastní ztracené dětství. Přízvuk těžkomyslného smutku, trýznivé vědomí nesouzvuku světa s vlastním nitrem se prolíná a mísí
s jasnějším tónem, čistším a harmoničtěji modulovaným, jenž se však zřetelněji vyhraňuje
až v další sbírce Quasimodově Oboe sommerso

(Hoboj v hlubinách) ( 1 9 3 2 ) , Erato e

Apollion (1936) a posléze v Poesie ( 1 9 3 8 ) . Básník tu usiluje s větším důrazem o samu
nahou podstatnost výrazu, o vytvoření osobitého ovzduší a o potlačení běžné logické spojitosti ve prospěch ryze odtaživé lyričnosti, o novou formální skladbu a o jednotu atmosféry, aniž se mu však daří přemoci bolest, věrnou průvodkyni na duchovních výpravách,
jež s ním láme chléb u jednoho stolu a sdílí spánek na jednom loži - bolest však, jíž
chybí teplý rys lidskosti, bolest jako vedomí nevyhnutelné sudby, převedená do metafysických poloh a hledající výraz pro svůj těžký smutek ve verších střídmých až k askesi.
Rodí se tak poesie odvrácená od barev příliš okázalých a tónů příliš hlučných, poesie zaujatá poslechem osobitého rytmu vlastní duše skandovaného melancholií z neodvratného
zániku všeho toho, jehož svrchovaným vládcem je čas. Tedy pocit málem máchovského
zmaru, zkázy, fascinovaný pohled do hlubin toho, jež »nic se nazývá«, ale bez malebných
kulis romantiky a bez titánské rozervanosti ducha, unikajícího ze skutečna do oblasti snů,
víry, iluse. Ten protiklad, směřující dialekticky k dosažení vyšší jednoty, je patrný
i v básnickém díle Quasimodově, třebas se s úzkostnou záměrností vystříhá sensitivního
okouzlení smyslů a důsledně zavrhuje ornamentální nebo citově zaměřenou funkci slova;
jeví se v rozepři světa nazíraného s perspektivy téměř naprosté negace se stravující
touhou po dosažení míru, po místě klidu, kde by bylo lze spočinout v zapomnění, a po
ztraceném ráji dětství někde v napolo vysněném mediteránním kraji, snad v Řecku nebo
na rodné Sicilii. To je v několika hlavních rysech portrét Salvatora Quasimoda, načrtnutý
na podkladě jeho čtyř sbírek veršů, jež odhalují duchovní tvář básníkovu s metafysickou
touhou po dosažení jednoty souzvuku, poesie a řeči, po stanovení zákonitého tvůrčího
řádu a po vytvoření absolutní poesie uzavřené hermeticky v sobě samé. Zákonitost, řád,
vyhraněné úsilí o dosažení architektonické skladebnosti, naslouchání skrytým hlasům promlouvajícím z odlehlých hlubin vlastní duše, to je vůdčím motivem poesie Quasimodovy
a několika mladších lyriků, z nichž tu budiž zmíněn G. Vigolo, S. Solmi, L. Sinisgalli,
A. Gatto, A. Capasso a M. Luzi.
Poesií Giorgio Vigola prolíná rys živé, někdy téměř až chorobně vznícené citovosti,
jež jako by patřila na svět úzkým žalářním průduchem; odtud onen dojem vzdálenosti,
odloučení od dějů nazíraných zevnitř duše jako z klášterní cely. Ten pocit isolace,
jakési stěny mezi básníkem a vnějším prostředím, připomíná ve své zárodečné fázi
Montaleho, cíl však, k němuž Vigolo směřuje, je docela jiný; v souhrnu světa a jeho
dění nevidí nic náhodného, žádné temné spletité předivo příčin a následků, jejichž
konečný smysl člověku uniká, žádnou hříčku vrtošivého rozmaru bez počátku a konce,
jemuž lze čelit pouze silou rozumu a jasným poznáváním věcí, nýbrž celou jeho poesií
se vine vědomí mravního řádu, jakési tajemné Ruky, jež spřádá útek s osnovou lidských
osudů a řídí jejich běh. Vigolo snad hlouběji než kdo jiný přitaká v Canto fermo (Pevný
zpěv) (1931), v II silenzio creato (Stvořené ticho) ( 1 9 3 4 ) a v Conclave dei sogni (Konkláve snů) (1935) zásadě voluntarismu, jenž nehodlá tlumočit básnickou činnost jako
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akt milosti, samovolné vnuknutí, tedy cosi apriorního, předem daného, nýbrž hledá »její
prameny ve své vůli, pokud básníkův tvůrci stav může vědomé záviset od něho

samého«.

V jeho díle se úzce stýká problém techniky s problémem methody v souladu s tvůrčí
vůlí, jež se formuje ve tvar, ukládá si dobrovolně tuhou kázeň, neleká se odříkání
a zdůrazňuje ethos místo pouhého pathosu. Tedy poesie programem i zaměřením náboženská, pokud se odvrací od svůdných hesel estetického okouzlení, těkavé hry smyslů,
a usiluje o vyzdvižení mravního prvku v umění, jeho pevné hierarchické posloupnosti
a inteligentní methodičnosti, jdoucí ruku v ruce s pronikavou introspekcí a se smyslem
pro míru jako původní dědictví latinského ducha.
V lyrice Sergio Solmiho z Fine di stagione (Konec období) ( 1 9 3 3 ) podle jeho vlastních slov »otázka poesie
znovutvořením

se stává otázkou vnitřního

ztracené harmonie a prvotních

zamoření

schopností«.

básnikom,

namáhavým

Odtud onen pocit neustálého

zápasu mezi trýznivou touhou po dosažení absolutní dokonalosti a vědomím křehkosti
básnického nástroje, jímž je paměť, schopnost evokační, odtud ona naléhavá snaha po
odpovědi na otázky o platnosti umění, jeho dosahu a ethické závaznosti a vůle ověřit si
platnost vlastní existence v protikladu k životním formám lidského bytí. Ta nadsmyslná
touha vsak není počátkem vykoupení jako u Vigola, který se snaží překonat smutek
prýštící z podobných zdrojů příliš jasného vidění zdůrazněním hodnot řádu mravního,
nýbrž ústí obvykle v pocit nespokojenosti s vlastním životem, ve vědomí nedosažitelnosti
vytčených cílů a věčné záhady smyslu světa a jeho dějství.
Také verse Leonardo Sinisgalliho z 18 poesie ( 1 9 3 6 ) a z Campi Elisi (Pole Elysejská) ( 1 9 3 9 ) hovoří spíše k rozumu než k smyslům, styl je úmyslné prostý, neozdobný,
někdy až jednotvárně Šedý a také stesk po blaženém věku ztraceném v Čase připomíná
Ungarettiho nebo Montaleho, aniž však dosahuje jeho koncisní jasnosti a kladné odhodlanosti strhnout závoj se sfingy s hlavou gorgony. Ten smutek, v jehož zorném úhlu
se Sinisgallimu zračí skutečnost, není však přetaven v jednolité básnické pásmo, ani vybudován v sourodý systém jako třeba u Quasimoda, nýbrž spíše jen naznačen řadou
metafor, prchavých záblesků, jež zazrcadlí na okamžik, dříve než pohasnou, obraz světa
lomeného ve rmutném spektru subjektivního básníkova vidění.
Ve sbírkách Isola

(Ostrov), Morto

ai paesi (Odumřelý krajinám), Motivi

anebo

Ultimiversi (Poslední verse), shrnutých roku 1941 ve svazek Poesie se jeví Alfonso
Gatto jako básník půvabného přírodního mythu zachyceného ve svěžích krajinných obrazech a převedeného do klimatu abstraktní osobní zkušenosti; jeho lyrika tíhne k vyrovnané harmonii formy i obsahu s kontemplativním přízvukem, jenž snad zásadněji než
u kteréhokoliv jiného básníka kromě Quasimoda vymycuje živel popisně epický a libuje
si ve volném sledu náznakových metafor, zpravidla temných a nesnadno postižitelných,
neboť v nich chybí, podobně jako v surrealistické poesii, spojovací Článek, tertium comparationis, plynulý přechod k realitě, který je tu záměrně potlačován ve snaze odpoutat se
od prostředí názorové skutečnosti a vytvořit si výsostnou oblast vlastního nadsmyslného světa.
Aldo Capasso sdružuje ve své básnické tvorbě, zejména v prvotině II passo del cigno
(Krok labutě) ( 1 9 3 1 ) mystiku duše znepokojené kosmickým tajemstvím s ohlasy sensuálními, které se snaží překonat záměrným úsilím vůle a činnosti rozumové, vedoucí k postižení vnějšího světa skrze vlastní osobitost; duch jeho lyriky není však tak neprodyšně uzavřen od čarodějného kruhu abstraktní představivosti, nýbrž Často vyšlehuje záblesky intuice jako vodiče co nejužšího spojení mezi objektem a subjektem, ll paese senza
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tempo e altri poemi

(Kraj bez času a jiné básne) ( 1 9 3 4 ) navazuje sice na stejnou vývo-

jovou linii, ale jaksi zvroucnělou, křesťansky zpokornělou a zjihlou pocitem tajemství,
jehož se básník nechce zmocnit již jen intelektem, nýbrž také a snad především srdcem,
tiŠitelem bolesti a vodítkem po cestách zpěvné harmonie k andělským sférám.
Také ve sbírkách veršů Maria Luziho La barca (Bárka ( 1 9 3 5 ) a Avvento
(Noční příchod)

(1940)

notturno

dříme melancholický pocit stesku nad ztracenou minulostí,

pocit, který není vždycky organicky spjat s celkem a ubírá proto na přesvědčivosti
zamýšlenému básnickému obrazu přefiltrovanému v křehký útvar abstraktního ražení.
Onen rys skrytého, záměrně potlačovaného vzruchu, jenž prolíná poesii Ungarettiho,
Montaleho nebo některého z mladších jejich vrstevníků a uvolňuje se v okamžicích vrcholného napětí často jen invokací, slovem, zvoláním, ono vědomí rozporu, nesouladu, jež
buď směřuje k uznání Božské jsoucnosti anebo hledá východisko v dosažení jednoty
vyššího skladebného řádu, je značně ztlumen v básnické tvorbě Adriana Grandeho, jehož
lyriku obestírá měkké, hloubavě zamyšlené kouzlo soustředěné introspekce s plynným
tokem veršů pravidelného spádu a měkce modulované kadence. Tak se jeví básník
v souhrnu svého díla pozoruhodně jednolitého, od La tomba verde (Zelený hrob) ( 1 9 3 0 ) ,
přes Nuvole sul greto

(Oblaka nad řečištěm) ( 1 9 3 3 ) až po Ritratto di Genova (Obraz

Janova), pokus o zachycení rodného města v útržkovitých lyrických prózách. Poesie celkem
smírně vyrovnané pohody, nesoužená posedlostí vášně a meditativně zabarvená, tíhnoucí
k obzírání světa i ducha s nadosobní výše a toužící po vyrovnaném smíru rozporů nikoliv
jejich prudkým spájením, nýbrž spíše povlovnou asimilací, vytrvalým obrušováním hran
příliš bolestně ostrých, protiv příliš drsně nesouzvučných. Výsledný obraz poesie A.
Grandeho vzbuzuje představu teskné jeseně, klenoucí se nad krajem mírně unaveným
plností uzrávajících plodů, představu dějství dávno minulých a přece jaksi blízce známých
ze světa vzpomínek nebo snů, splývajících v akord tiché souladné harmonie.
A dar zpěvu, melodický vid světa, schopnost zachytit jeho obraz v citově zvlněném
okamžiku a vtělit jej do jasného tvaru, zeptá se snad čtenář, je již nadobro mrtva v současném italském básnictví? Nikoliv; vedle lyriky, o níž byla právě řeč, přísné v řádu
formy i obsahu a usilující o podstatnost, o svrchovanou střídmost výrazovou, existují stále
ještě a tvoří básníci s darem prosté vnímavosti, nezkaleného citu a schopnosti spíše konkretisovat nazírané než je dramatisovat, spíše je citově vnímat než převádět do nadpomyslných oblastí. Lze sem zařadit mnoho a mnoho jmen; buďtež uvedeni aspoň G.
Titta Rosa, L. Fiumi a C. Pavolini.
Giovanni Titta Rosa směřuje ve sbírkách Le feste della stagione (Sezónní slavnosti)
(1928) a Alta luna (Úplněk) ( 1 9 3 5 ) k půvabné, skladebně vyrovnané komposici s přízvukem elegické touhy, milostně odevzdané a obestřené touhou dálek - duch velmi příbuzný je Nicola Moscardelli s Ľora

della rugiada

(Jitřní chvíle)

( 1 9 2 4 ) nebo Canto

della vita (Zpěv života) ( 1 9 3 7 ) - zatím co Lionello Fiumi, básník pudové reflexe, okouzlený ve svazcích veršů Mússole
venze (Přežitky)

( 1 9 2 0 ) , Tutto cuore ( Z celého srdce) ( 1 9 2 5 ) ,

( 1 9 3 1 ) a tlumeněji v Stagione

colma

(Vrcholící čas)

Sopravvi-

(1943)

hrou

světel a stínů, kontrastem nálad, prchavou vzpomínkou, byl nazván ne neprávem největším
italským impresionistou, a Corrado Pavolini zpodobuje v Odor di terra (Vůně země)
(1928), Patria ďacque

(Vlast ve vodách) ( 1 9 3 3 ) a Dediche

(Věnování) ( 1 9 4 1 ) s resig-

novaným steskem plynutí času, vybavovaného postupně v pozadí vysněných dějů. Poesie
je pro něho » pozemským

vyhnanstvím, spoluvědomím

zavržení« a z toho poznání pomí-
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jejícnosti všeho dočasného pramení smutek duše, jež tápavě objevuje nový vysněný ráj
jako formu mythu moderní duše nahlodané kazem skepse.
Výrazný náboženský rys, kromě G. Vigola a A. Capassa, o nichž byla již řeč v jiné
souvislosti, prokresluje také fysiognomii U. Bettiho, C. Betocchiho a G. Comiho: Ugo
Betti je autorem básnické sbírky Canzonette - La morte (Písničky - Smrt) ( 1 9 3 2 ) a hymnického cyklu Uomo e donna (Muž a žena) ( 1 9 3 7 ) s rozsáhlou perspektivou duchovního
vývoje lidstva, počátečního hříchu a vykoupení, zatím co Carlo Betocchi chápe v Realtà
vince il sogno (Skutečnost nad sen) ( 1 9 3 2 ) a v Altre poesie (Jiné básně) ( 1 9 3 9 ) křesťanskou lásku jako jednotící motiv, jenž ukazuje hranice jeho tvorbě a sublimuje ji do
oblasti

františkánské

sangue

(Zpěv hlíny a krve) ( 1 9 3 2 ) spíše k ipantheismu slučujícímu v klínu mystické

pokory a Gerolamo

Comi

směřuje v Cantico delľargilla

jednoty Člověka, lidstvo a vesmír - podobně jako Luigi Fallacara v Notturni

e del

( 1 9 4 1 ) , kde

nezapře oddaného žáka A. S. Novara a A. Onofriho.
Nejmladší italská poesie z druhé polovice minulého desetiletí je dosud příliš nevyhraněná, příliš v kvasu, než aby ji bylo možno aspoň přibližně zhodnotit; budiž tu proto
uvedeno jen několik jmen - zatím osob, nikoliv ještě osobností. V lyrikách
(Hranice)

(1941)

Frontiera

Vittoria Sereniho se obrazí touha po souzvuku s vnějším světem,

snaha spájet protiklady a rozvíjet básnické pásmo s ústřední myšlenkou trvání v Čase,
v Eclisse

(Zatmění)

( 1 9 4 0 ) Libero de Libero směřuje k idylickému pojetí vzpomínky,

jež se obnovuje v přítomnosti a dává podnět k radostnému prožití chvíle, připomínaje tak
Poesie

( 1 9 4 0 ) Filippa de Pisis a stejnojmennou sbírku ( 1 9 3 9 ) Sandra Penny, z nichž

vyzařuje mladistvá svěžest, nedotknutá dosud problematikou starších vrstevníků a hlásí se
touha zachytit život v tisícerých jeho obměnách, dát mu tvar a stvořit jej k obrazu vlastní
duše, kdežto Beniamino dal Fabbro křísí opět ve Villapluvia

e dtre

poesie

(1942)

význam citu v okruhu osobní lyriky, podobně jako Attilio Bertolucci v rozmarně fantastických Fuochi in novembre

(Listopadové ohně) ( 1 9 3 4 ) .

A nyní několik slov závěrem. Paradox moderní lyriky, podotýká S. Solmi, spočívá
v tom, že »zbývá svrchovaná Huse zpěvné harmonie, jež přečkala jakýmsi zázrakem zkázu
všech ostatních ilusí. Duše

zbavená svých snů a ideálů,

k strastné skutečnosti a nutkána proniknout
lézá v tom tvrdém nezbytném

obrácena

násilné tváří v tvář

k trpké podstate dnešní lidské existence na-

poznání paradoxní

zásadu souladu a zapomnění«.

Nevy-

stihuje-li Solmi celou pravdu ve složité hře příčin a důsledků, obnažuje přece citlivý nerv
dnešní lyriky - a to nejen italské - a ukazuje na zdroje jejího vzniku v širší evropské
souvislosti po světové válce, na rozklad individua a vědomí jeho osamocenosti, na tvářnost doby mravně netečné, bez vůdčí myšlenky a ochořelé nedostatkem činné tvůrčí vůle.
Byl to Pirandello, který snad nejjasnozřivěji představil ve svých dramatech obraz doby,
ukázal na mnohoznačnost lidské bytosti a osvětlil její jednání v zrcadle neustálé proměnlivosti ; rozložil zkrátka to, co bylo dosud považováno za stálé, absolutní, a tím hluboce
zapůsobil na nové básnické pokolení ve své vlasti, vydatně ovšem také poučené cizími západními vzory. Znamená to pokus o sublimaci vnější příčinné spojitosti, o uvolnění podnětů nadsmyslných a jejich zapojení do oblasti básnické představivosti. Namísto hodnot
rozmetaných relativismem se jeví snaha nastolit nový řád tím, že klasicisující formou
má býti vyjádřena nová básnická skutečnost. Slovo se stává povolným nástrojem tvůrčí
vůle, jeho významová stavba je uvolněna, jeho platnost rozšířena a metaforicky obohacena, je potlačena vášeň nitra citově zvlneného a nastolena čistá lyrika jako »vrchol, naplnění nejvyššího cíle poesie, jež je vrcholem lidské řeči«. Tím pronikavěji ovšem vy-
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svítá protiklad svrchovaně ukázněné formy vedené vůlí po souzvuku, neměnné platnosti,
a obsahu zajatého v mučivé problematice věčnosti a metafysického řádu, bolesti a jejího
překonání v nadosobní kategorii. Zdůrazňuje-li dnes část mladé italské kritiky (Macrí,
Contini, Bigongiari)

jedinečnost básnické tvorby a motiv osamocení jako podstatný

výraz tvůrčího aktu, pak přece jen zapomíná anebo chce zapomenout na to, že duše
básníkova je i dnes resonanční deskou, jež citlivě reaguje na vnější popudy a zaznívá
v souladu s vnějším světem; a v tom, zároveň se způsobem, jak se vyrovnává s problémy
osobními a převádí je na vyššího společného jmenovatele všelidského údělu, spočívá
velikost poesie - a to nejen dnešní.1

Jaroslav

Dílo Viléma

Rosendorfský

Bitnara

Z kořenů

horských zrozen vlasti na

vysoko napjal um i ramena.

hranicích

Jan

Karník

Sedmdesát let! Je to stáří, kdy se již lidé z větší části nezúčastňují životního ruchu.
Ne tak Vilém Bitnar, který je oslavil 11. dubna t. r.
Narodil se ve Zbečníku u Hronova nad Metují. Roku 1888 vychodil měšťanskou
školu v Kladně, kde se také vyučil modelářství a kovolitectví. Studoval pak v Praze
strojní inženýrství na vyšší průmyslové škole a pak na technice. Jako odborný učitel
působil na pokračovací škole průmyslové v Kladně a na hutní škole v Komárově u Hořovic. Jako technický pracovník byl v podnicích v Kladně, v Komárově (napsal Dějiny
železáren a obce Komárova), v Praze, v Příbrami a ve Skuhrově nad Bělou.
Do literatury vstoupil ve svých devatenácti letech v pražské Vlasti. Jako

umělec

se přiznal k Zeyerovu vlivu na sebe (»Slova, která napsal Zeyer v úvodu k své „Karolinské epopeji", byla mi, mladistvému studentu, zjevením, které osvětlilo temno mého
nitra a usnadnilo pochopení všech citů, tuch a neujasněné dosud touhy.«). Roku 1896
vydal v Praze epickou sbírku »Biblické rhapsodie«

a verše »Matky

sedmibolestné«

( 1 9 0 0 ) . Vedle původní práce pořizoval i překlady z němčiny a francouzštiny. V 1. ročníku Archy

(1913)

tlumočil pod pseudonymem Miloš Babor Claudelovu

Předehru

k mysteriu Zvěstování Panny Marie. Knižně vydal r. 1922 dva překlady z Marie Herbertové (Povídky ze starých měst a Láska lékařova).
Jako literární vědec opíral se Bitnar vždy o svůj ohromný bibliografický i archivní
materiál. Tento nevyniká jen svým rozsahem, nýbrž i bezvadným roztříděním, jež umožňuje
ovládnutí nepřeberného bohatství zpráv. Knižně vydal bibliografii díla Julia Zeyera
(1918), Miloše Martena ( 1 9 2 6 ) , Josefa Kratochvila ( 1 9 3 2 ) a Emanuela Masáka. Jako
odborník byl nedávno ministerstvem přidělen k bibliografickým pracím České akademie.
Na základě svého záviděníhodného materiálu mohl Bitnar zpracovat přesné mono1

Čtenář znalý jazyka italského může hledati podrobnější poučení v těchto publi-

kacích: G. de Robertis: Scrittori del Novecento
(1936), A. Gargiulo: Letteratura
poetica delľermetismo

( 1 9 3 4 ) , F. Flora: La poesia

italiana del Novecento

( 1 9 4 2 ) , kromě

antologie

ermetica

( 1 9 4 0 ) a S. F. Romano: La

Capašso-Falqui:

Fiore

della

lirica

italiana (1933) a L. Anceschi: Lirici nuovi ( 1 9 4 3 ) . Z české literatury: A. Felix: Italští
básníci ( 1 9 3 3 ) , italské číslo Lumíru (roč. LXIII., č. 5 ) , a Kalistův překlad Ungarettiho:
II porto sepolto (Pohřbený přístav, 1 9 3 4 ) . V doplňcích Ottová naučného slovníku chybí
několik důležitých hesel o mladé italské lyrice.
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grafie životopisné, jako na př. o V. Pakostovi a svém příteli Sigismundu Ludvíku
Bouškovi ( 1 9 3 2 ) . K tomu se druží jubilantova činnost literárně historická a kritická.
Je nejlépe obeznámen s dějinami Katolické moderny a vůbec celého našeho katolického
básnictví od staré doby barokní, přes J . Zeyera, až do času přítomného. T u vynikají
práce: Přehled moderní české poesie katolické ( 1 9 1 7 ) , Schematismus žijících katolických
spisovatelů českých ( 1 9 2 0 ) , Rukověť dějin české literatury básnické ( 1 9 2 5 ) , Katolicita
Julia Zeyera ( 1 9 2 6 ) , Lutinov a jeho družina ( 1 9 3 4 ) a j. První ze jmenovaných prací
(zabírá období od 1878 do 1916) byla na př. pomůckou pro J. Hronkovu Katolickou
literaturu českou přítomné doby ( 1 9 2 4 ) .
Množství svých kritických článků otiskoval Bitnar v Četných Časopisech a novinách. Do Archy psal od prvního ročníku (též pod pseudonymem Miloš Babor). Na
tisíc příspěvků měl ve Dnu, kde tiskl týdně od roku 1922. Hojně drobného materiálu
publikoval i ve Vlasti, Našinci,

Lidových listech. Jeho

stanovisko

v

psychologické

estetice spočívá na vývodech Er. Elsterových (Prinzipien der Literaturwissenschaft).
Kritičností vyniká Bitnar i jako vydavatel cizích Českých prací. Z Baara pořídil
tři výbory (Ptáci, Obrázky z mého života a Rok na chodské vsi), z Douchy dva (Poupátka a bodláčky a Povídky vánoční). Dále vydal Bouškovy Děti, Třebízského Levohradecké pomněnky. Ze starší doby přetiskl z Hájka z Libočan O nejstarších městech
a hradech českých a Lindovu Záři nad pohanstvem. S péčí redigoval

(mimo různé

kalendáře, noviny a knižnice) i několik závažných revuí, jako Nový věk, Meditace
(kde po

zániku Nového života seskupil

spolupracovníky

Dostála-Lutinova

a jiné),

Obrození, Archu, Život a Vlast. Vydal i několik cenných bibliofilií.
Co však Bitnara

nejvíce

upoutalo,

bylo neúnavné

studium

literárního

baroka.

Zájem o ně v něm roznítila Jungmannova Historie, Jirečkova Rukověť a z beletrie
zvláště Zeyerovo Rokoko. Nemalý vliv měla i Šaldova kritika (Literární listy

1897)

X . Dvořákových Meditací, jež první u nás hledí vystopovat povahu barokového básnictví.
Baroko bylo dosud přehlíženo, bylo jím dokonce opovrhováno. A tu si Bitnar vzal
za svůj úkol rehabilitovat ono období bohatého poetického tvoření. Se svou velkou prací
počal v Meditacích a pokračoval v Novém věku, Našinci a Lidových listech. Jeho skutečně mravenčí píli se podařilo po množství přípravných článků a studií vydat řadu
knih, úvah a anthologií, které nove osvětlily a zhodnotily dobu barokovou. Jmenujme
jenom několik nejdůležitějších publikací: Svatoantonínské živly v české lyrice ( 1 9 2 5 ) ,
Kázání ptáčkům v české poesii ( 1 9 2 7 ) , O českém baroku slovesném ( 1 9 3 2 ) , Bridelův
Slavíček velikonoční ( 1 9 3 3 ) ,

Postavy a problémy českého baroku literárního

Zrození barokového básníka ( 1 9 4 0 )

(1939),

a Dozrání barokového básníka (pokračování pře-

dešlého, zatím v rukopise). Bitnar tak objevil v naší literatuře mnoho postav, z nichž
nejdůležitější jsou J. Rozenplut ze Švarcenbachu, Adam Michna z Otradovic, Bedřich
Bridel, Dlouhoveský a jiní.
A lidsky je Vilém Bitnar laskavý, k ostatním lidem přátelský a shovívavý člověk.
Jak je zajímavé, když počne vyprávět o svých přátelských vztazích k předním našim literátům! Již jako student znal J. Š. Baara, jejž na Bouškovu žádost zavedl ke Kuldovi.
V hostinci » U litru« sedával s Arbesem, Lešehradem, Skarlandtem. S Vrchlickým navázal
styky, když mu přispěl

do sborníku Lublaň;

ten opět

poslal Bitnarovi

báseň do

jeho Meditací; jubilant pak navštěvoval velkého básníka v jeho bytě v Praze na nábřeží.
(K.

D.

Lutinov

vzpomínal,

jak ho

Bitnar přivedl

k Vrchlickému. Zeyrovi poslal

Bitnar do Vodňan svou knihu básní, za což dostal poděkování a fotografii; když byl
Zeyer na letním bytě v Chýnově u Bílka, pozval tento i Bitnara, aby se mohli se Zeyerem
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osobně poznati. Je spíše náhodou, koho Bitnar z celných osobností neznal, než koho znal.
Vilém Bitnar je stále mladý - a přeje mladým a rád jim pomáhá. Věříme, že udělá
ještě pěkný kus práce.

KNIHY
K charakteru Hrubínovy
František Hrubín:

Cikády;

vydal v r. 1943

poesie

Borový jako 60. svazek edice České

Obálka a kresby Miloslava

básně.

Troupa.

Náboženská inspirace vedla Hrubína už dávno před protiklady života a smrti, nebe
a země, pomíjejícnosti
široké

času a věčnosti,

před otázky, které obvykle otevírají

poesii

obzory. Bylo však vždycky příznačné pro Hrubínův konkrétní lyrismus,

že ani v těchto polohách neztratil schopnost vytváření přesných obrysů, v těchto polohách, kde perspektivy ubíhají do nekonečna a věci se ztrácejí z oblasti vyslovítelného.
Hrubín nevytvořil nikde vlastní silové pole vztahů, jejichž vibrace by byla mimo dosah
jeho smyslového spiritualismu. Nejevil dokonce nikde neklidnou touhu dobrat se onoho
neznámého a tajemného, ale spíše se snažil procítit a prohmatat stopy jeho jsoucnosti
ve věcech uchopitelných. Byl si vědom roviny, po které chce postupovat. Takto nepatřil
nikdy mezi budovatele-architektoniky v plném smyslu slova.
Z těchto důvodů není Hrubínova poesie monothematickým rozvíjením pevné názorové představy; Hrubín je básník visuální a jako takový se zmocňuje nejprve podoby
věcí a svým pohledem v ní odhaluje tušenou pečeť duchovosti. To vše ho činí zajímavým
lyrickým typem; s jedné strany je tu smyslovost, snadné přenášení duševních obsahů
na vnější předměty, plynulost představ a vjemů, s druhé strany pevné spětí těchto
představ a vjemů s disposičním jádrem, které je širší povahy, než subjektivně citové.
Vesměs znaky, které Hrubína specifikují jako typ plného lyrického fondu; znaky, jimiž
se dá vysvětlit už několikráte zjišťovaný klasický ráz jeho poesie.
K této struktuře však opět přistupují v nové sbírce básní ve zřetelném náznaku
tendence, které ruší sílu a celistvost Hrubínova zření a zvýrazňování. Tendence vznikem
i charakterem intelektuální, myšlenky, ideová pojetí, která si teprve dodatečně hledají
své obrazové vyjádření a vyčerpání. Apriorita a záměrnost nejsou však silnou stránkou
Hrubínova umělectví, zbavují ho plynulosti a vnitrního dokonání tvaru, kříží jeho cestu,
která vedla

vždycky opačně, od

obrazu věcí k jejich významu. Zde

tedy

Hrubín

doplácí.
Současně se zdá (snad už i déle), že Hrubín na cestě této vědomé tvorby, souvisící s komposiční tendenčností, pociťuje sám pro sebe jako novum to, co mu vlastně
vždy patřilo a odedávna tvořilo spodní a regulativní proud jeho poesie. Je to sepětí
života do širší souvislosti lidské i náboženské, pocit příbuznosti s dávno mrtvými, kteří
z našich vod se »dopili své smrti«, a jejichž žízeň se přelila do našich srdcí; je to
horovsky prožívaná - ale spíše cítěná a poznaná, než prožívaná - spojitost kolébky a
hrobu; je to konečně prohlubování a zodpovídání všeho, co dříve bylo lehkou hrou,
improvisací, nezakotvenou vášní. »Ta slova zpívaná jenom tak / tvrdě se vracejí v žití,
/ jak rosa zdvižená do oblak / vrací se za krupobití.« Mnohé z toho bylo už pověděno
dříve, snad z jiné polohy; to, co čteme dnes, je možná jasnější, ale sotva hlubší, novější
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a naléhavější. Mnohé se ztratilo a málo vzrostlo nového. Snaha ovládnout báseň formálně v uzavřený celek odvádí Hrubína často od plného odhalení a naplnění obrazu,
což jest jediné měřítko celistvosti, a vede ho k pouhému vykrajování a uzavírání thematické linie básně, které je mnohde prováděno z vnějškové potřeby a asociačním
skládáním a doplňováním.
To je několik hlavních rysů, které v různé intensitě určují celkový profil Cikád.
Nej silnější zůstává Hrubín tam, kde pracuje s konkrétním výrazem, s motivem plastické
předmětnosti. Taková je na příklad báseň Popelný dům, kde evokuje silou vnitřní sevřenosti obraz smrti. »Tvá rakev! Smrt, jež kolem klade kvítí, / neptá se - smím / pelesti
tvého lůžka přiraziti / až k bokům tvým, / strop stáhnout nízko k tvému čelu, / z ucha
ti vyhnat bludnou včelu, / peříčko dechu setřít s úst / a vítr vyčesat z tvých vlasů - /
a ty ji prosíš - neopusť /

mé tělo za odlivu času. - Víš o nás ještě tam v té výši?

/

Nikdo nás jasan neutiší, / jako vír země hučí v noc, / jako by tě chtěl stáhnout zpátky /
s těch výšin, kde už nemá moc, / s bábami, s předky, s nemluvňátky.«
Hrubín dorůstá veršů až monumentálních tam, kde rozvine svůj dar vidět skrze
věci jejich podstatu a smysl, jejich život a pohyb, aniž by si k tomu vypomáhal pojmovou
abstrakcí, násilnou snahou po vyjádření metafysického. A v této předmětnosti, která neopouští jevovou stránku věci, a současně ji nejradikálněji přetváří, v tom nezájmu o theoretickou - s hlediska této předmětnosti - tvář problému, je základ, z kterého roste Hrubín
plně a svůj.

Jan M.

Cyklus
František

Bíbus:

Grossmann

povídek

Vítr a plaší. Nákladem Vyšehradu
Frant. Krelina.

v Vraže 1943.

Doslov

napsal

Není snadné zhodnotit povídkovou prvotinu Frant. Bíbuse. Kdo se začetl do díla
Čepova, poznává téměř na každé stránce, že tato próza rostla pod nebem Cepovým.
Leckterá postava je podobencem postavy čepovské. Najdeme i vzdálenou obdobu celé
povídky (»Smrt Ševce Nerušila« u Čepa - »Plášť« u Bíbuse), přijdeme tu a tam na
popisný či náladový prvek, (pěšina pod okny v ranní rose, modravá vlna hor, prosvětlený stín atd.), s nímž se velmi často setkáváme u Čepa, všimneme si neobyčejné hojnosti vět, oddělených pomlkami a vložených do vět jiných, neujde nám Častý výskyt vět,
ukončených několika tečkami, jež mají podobnou funkci jako v próze Čepově. Zvlášť
blízkou příbuznost obou autorů vidím však v tom, jak jejich umělecky tvůrčí vise
buduje svůj svět: není to úzký svět, jenž má své omezení v prostoru a čase, nýbrž svět,
v němž není ostrých hranic mezi tím, co lze postřehnout smysly a mezi tím, co duše,
pohřížená v sebe, tuší a zírá. Smyslová skutečnost přechází často v sen, ano, Bíbusovy
postavy jako by někdy ztrácely zrak pro barvy a sluch pro zvuky tohoto světa, ocítajíce
se již na druhém břehu... Ale čím dále čtete, tím více si uvědomujete, že Bíbus je svůj,
že je tu mnohé, co jej od Čepa odlišuje. Už v předcházející větě jsem to naznačil:
Bíbusovy postavy, jsou více uzavřeny v sebe, mluví více k sobě samým než k druhým,
jsou také drsnější. Jak je nápadné, že příroda k nim nemluví s onou sladkou vroucností,
jež je u Čepa vyjádřena nesčetnými a nezapomenutelnými

personifikacemi,

a co je

důležité, ani ve vzpomínce na kraj dětství ne. Bíbusovy postavy jsou proto osamělejší,
jejich úsilí pojmenovat nepojmenovatelné je jaksi zoufalejší a tragičtější. Myslím, že
to byl Šalda, jenž se vyslovil o Čepových postavách, že se s nimi autor nepatlá. Bíbus ještě
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méně

Jen si pozorně pročtěte povídku »Plášť«. Jaké to břímě vložil Bíbus na bedra

Václava Dostála! On, jenž bezděky vyslechl o sobě rozhovor jako o mrtvém, on jenž
přece jen měl v žilách více země, než aby se k ní obracel zády, usmířen, sám sobě potvrdí
rozsudek, který nad ním vynesly ženy, chystajíce se rozdělit jeho plášť na šaty dětem.
Také v pojetí času je mezi Čepem a Bíbusem jemný, ale přitom významný rozdíl.
Přítomnost není oddělena od minulosti, neboť živí obcují s mrtvými, ano, nosí jejich
znamení na svém čele; přítomnost není jen rozvinutá minulost, nýbrž - řečeno bergsonovsky - je bohatší o vzpomínku na minulé okamžiky, obsahuje je v sobě a tvoří
s nimi nedílný celek. Avšak zatím co u Čepa působí tato vzpomínka na cit, přináší
hrdinům Bíbusovým lepší poznání.

Pregnantně je to vysloveno v povídce »S bratrem«:

»Vím, říkal tehdy Ferdinand, že jsem v mládí nerozuměl lecčemu, co jsem se naučil
znát teprve později, sám a sám ve světě, daleko, sám ve vzpomínkách«.
jsou tedy citovější,

Bíbusovi rozumovější.

Čepovi hrdinové

Tím si i vysvětlíme téměř až křečovitou

snahu Bíbusových postav, odpovědět si pro sebe na otázky, na něž vlastně není odpovědí.
Otázka následuje za otázkou, výkřik zneklidněné duše za výkřikem. Při vší své palčivé
prostotě, (na rozdíl od emocionální věty čepovské) je Bíbusova věta vždy plně funkční
a ve svých náznacích a zámlkách zachycuje opravdu nevyslovitelné. Bíbus neváhá opavat stejné, nebo téměř stejné větné celky, aby dosáhl větší hudebnosti a hlubšího významového účinu, (zvlášť pěkně v povídce »Hůl«), z řeči přímé přechází do řeči nepřímé
a naopak, aby odlišil naléhavost vnitřního prožívání, vedle delšího odstavce, jenž dýchá
mírem, staví věty jen z několika slov, v nichž se chvěje úzkost a bolestná předtucha
a zvukovým zdůrazněním některých míst donutí čtenáře, aby vychutnával jejich krásu
a uvědomil si jejich hloubku, (...laská se třepením křehkým jak skelná tříšť... sladkost
a sláva svobody... plátky pivoňkových květů... listí na stromech se svíjelo... teplý prach
silnice se přesýpal přes prsty... atd.) Jen tak pro úplnost dodávám, že v příštím vydání
bylo by záhodno odstranit některou nelibozvučnost, ostatně velmi řídkou. (Na př.: Leželo
pod nimi, [město] tisklo se se svou chudobou, str. 145, »Vincenci se zdálo, že mezi
jednotlivými výkyvy velikého zvonu se silou sudby nazvedají domy...« str. 1 5 0 ) .
A

komposice knihy?

Osmero

povídek,

úzce

spolu

souvisících,

tvoří

uzavřený

celek. Nejen proto, že některé postavy přecházejí z povídky do povídky, vždy poněkud
jiné, a přece stále tytéž, ale i proto, že nepokojná krev se uklidňuje a mysl bez pokory
zpokorní: první a poslední povídka uzavírají kruh. Snad ani seřazení povídek není jen
tak náhodné; ty nápovědi před povídkami, přervané v půli, svědčí o tom dost důrazně.
Vincenc Korda už vyšel do světa, vyšel za stínem strýce Josefa a neohlédne se. Ne,
člověk přece jen nemůže jít, aby se neohlédl, vždyť tam zůstal přítel, zůstal domov,
pokojný práh a střecha nad hlavou.

Ano. Vincenc Korda se vrátí,

neboť

nemůže

neslyšet hlasu, který jej volá zpět. Těch pár hrstí hlíny pod nohama!
Takový je asi obsah oněch nápovědí, vyjádřený přibližně slovy básníka samého.
Změňte pořadí povídek a porušíte jejich symbolický dosah i uzavřenost celku. František
Bíbus je nejen básník, ale i uvědomělý básnický stavitel.

Dvojice lidových
Václav Kapličky:

Něžný
pozdního

manžel. Vydala Novina,

Augustin

Vala

románů

v Vraže 1943.

večera. Vyšlo nákladem J. Lukasíka

Zdeněk

Bár:

Jednoho

1943.

Román V. Kaplického je lidovou četbou v dobrém slova smyslu. Je to v základě
manželská historie záletného ředitele Lískovce, propletená příběhy několika vedlejších
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postav a postaviček, jež jsou vechny životne vykresleny, až na továrníka Hamana, který
byl autorem pravděpodobně zamýšlen jako Lískovcův antipod. Kladem tohoto románu
je autorův ironický a humorný pohled na všechny lidičky, jež jsou tu odhalovány ve
své maloměšťácké povrchnosti a potměšilosti. Tato ironie a tento humor jsou zřejmým
důkazem, že Kaplický stojí nad svými figurami; jeho román není proto nikde sentimentální ani plytce moralisující.

Kaplický

dobře vidí

lidské

slabosti

svých

postav

a odkrývá je vyprávěním, dialogem i typickými situacemi, jimiž se prodírá do značné
hloubky maloměšťácké povahy.
Zdeněk Bár mířil zřejmě výše. Jeho román má zápletku detektivní, neboť tu jde

o promyšlenou vraždu z touhy po penězích, při čemž můžeme sledovat celé pátrání
vrahovi,

jeho výslech i odsouzení. T o by bylo jen chvályhodné. Vždyť

napínavost

a dobrodružnost našly si znovu cestu do světové literatury. Bár ovšem chtěl proniknout
i

v charakter svých postav, chtěl prokázat jejich osobitost, a nadto zdůraznit

morální tendenci: hledej spokojenost v práci a nepachti se za penězi. Šlo mu dále o rázovité vystižení prostředí, v němž jeho hrdinové žijí, o sugestivní zachycení krajinné
nálady. Tu však jeho úsilí ztroskotává, protože Bár jen málokde našel neotřelý výraz
a obraz. Někdy překvapuje lehkomyslností, s jakou staví větu, jindy opět nepřesvědčívostí svého básnického vidění, jež nezřídka je vyjádřeno obrazem nebezpečně blízkým
pouhému klišé. (»První promluví pan státní zástupce. Jeho hlas je zvučný

jako zvon,

klade důraz na všechna patřičná místa, občas povyšuje svůj hlas...« - tu měla být za
slovem »zvon« tečka. »Bouře, jarní bouře se představuje [ ! ]

v plné své kráse.« »Les

věčně krásný, les, jehož stromy tak kvetou a tolik voní. Jejich dech je nejkrásnější
hudbou světa i života.« atd.)

Augustin

Vlastní
Max

Dvořák:

Josefu

Listy o životě a umění.

Vala

životopis
Dopisy

Janoslavu

Šustovi. Vydal Jaromír Pečírka v Knihách
datelství Vyšehrad,

Gollovi,

Řádu (edice

Praha

Josefu

Pekařovi a

České letopisy)

v nakla-

1944.

Maxem Dvořákem dali jsme světu jednu splátku na dluh v oboru dějin umění.
Sami však zůstali jsme dlužni Dvořákovi nejen studii, jakou si význam jeho práce
zaslouží - Pečírka uvádí výbor jeho prací, vydaný v roce 1936 pod názvem Umění jako
projev

ducha,

devadesáti stránkovým daleko nevyčerpávajícím přehledem - ale dokonce

i souborné vydání jeho spisů. Výše citovaný výbor náramně zestručňuje široce založenou
Dvořákovu činnost, byť v něm to nejznámější a všude citované obsaženo bylo. Jako
by si z Dvořákových žáků nikdo netroufal...
A

proto snad je nám náš největší

dějepisec umění,

i za hranicemi

věhlasný,

postavou spíše legendární než živou, byť i z toho mála veřejnosti přístupných prací
promlouvaly v přesných slovech jasné myšlenky a příklad práce neustále velký.
Výbor

Dvořákovy

Gollovi, Pekařovi

korespondence

(ze

362

dochovaných

dopisů,

adresovaných

a Šustovi, vydáno je 225, okleštěných nadto o zprávy rodinné -

ostatně žádný národ si tak nepotrpí na výbory a není jimi tak spokojen, jako jsme my)
je tedy příspěvkem vítaným a do jisté míry i důležitým, neboť obsahuje nejen fakta
obecně již známá a zpracovaná už právě vydavatelem Listů

o životě a umění

dr.

Pečírkou, ale odhaluje i cesty, jimiž se Dvořák dopracovával k thesím a objevům,
které jej postavily po bok dvěma jeho učitelům, Rieglovi a Wickhoffovi. Nejzajíma- *
vější a nejcennější jsou ovšem zprávy o prostředí, v němž Dvořák žil a pracoval,
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informace i dotazy o lidech, kteří hráli svou úlohu politickou nebo kulturní, zprávy
z politického zákulisí kulturních pracovníků a ovsem zprávy o osobních vztazích Dvořákových k jednotlivým osobám.
Je-li zajímavou notou jeho prvých dopisů generačně dědičný, tehdy vsak dobový
světobol, »ibsenovština«, jak to Dvořák nazývá, a neklid stále zamilovaného studenta
s vědeckými aspiracemi, převládne ve středním období zájem vědeckého badatele nad
osobními vztahy, aby později byl vystřídán starostmi osobními a bojem za očistu historie
umění a oblastí přilehlých pracovníka téměř oficielního. Dopisy vyplňují časové rozmezí 27 let, prvý z nich psal devatenáctiletý student historie, posledním je kama*
rádské blahopřání

profesora dějin umění k přítelovu jmenování

ministrem.

Příjemný dojem z Listů zůstává tedy zakalen jen vědomím dluhu, že nebylo dosud
Dvořákovi dáno, co jeho jest.

Miloš

Jirán

DIVADLO A HUDBA
Ostrčilovo

„Poupě"

Dozvukem k provedení dvou českých oper, o nichž jsme se rozepsali v 1. čísle Řádu,
bylo nové nastudování Ostrčilova »Poupěte«, opery z času módy aktovek, které od prvotného slohu veristického tíhly buď k pathosu sensualistickému, jenž vyznačuje dílo Straussovo, nebo se pokoušely o jakýsi druh konversační zpěvohry (»Milkování« našeho Fr.
Neumanna). Ostrčil si tehdy před rokem 1910) volil líbeznou aktovou hříčku F. X . Svobody, malou episodku ze života mladého děvčátka, které na svůj plně neuvědomělý cit
k milému člověku dovede zapomenout pro několik dráždivých hubiček lehkomyslného
bratrance. Anežka prožije během hodiny dva citové zvraty, oba z velké citové poctivosti.
Když prosí svého nápadníka pana Kučinu, aby ji nemiloval, a když pak sezná důsledky
tohoto svého postupu, naráz se dostavuje její citové uvědomění a případ se kladně uzavírá.
Je to tedy genre z rozhraní století, příběh, který už dávno ztratil svou aktualitu i svou
účinnost jako příklad životní. Hudbou Ostrčilovou, neobyčejnou sugescí, kterou je hudebně zvládnuta každá věta textu, každý pohyb scény a každý spodní nerv scény se děje,
že tato starodávná idyla má dodnes životní obsah úplný. Kdysi bylo toto dílo označováno
za typ hudebně-dramatické avantgardy, protože si vzalo za podklad volný dialog prosaický,
v němž není ani přízvuků dialektových, ani jiných odstínů stylisace. Dnes je takové označení jen etiketou historickou a neznamená klasifikaci aktuálního významu díla. Ten spatřujeme v příkladné stavbě hudební periody, která nevyplývá z konstantních harmonických
funkcí. Ačkoliv je Ostrčilova hudební věta diatonická, přece v modulačním plánu dosahuje takové mnohostrannosti hudebního výrazu, že prudce přesahuje obvyklou míru
tonální a zdá se spíše proudem o mnohovýznamném harmonickém podkladu. Touto napí_
navostí a zvýšenou citlivostí se stává, že partitura »Poupěte« /dodnes vyzařuje energii
tvůrčí a že poutá tolika náměty, že je ani nelze poslechem vyčerpat. Přidá-li se k tomu
polyfonní koncepce, která v úžasně křehké instrumentaci proráží leskem takřka opalisujícím, je pak jisto, že hudební svou výstavbou a výpravou »Poupě« žije jako aktuální
projev skladebný. Učiniti aktualitou i dějovou stránku díla je úkolem zvlášť obtížným. Ve
výtvarném prostoru Trösterově, jenž s jemnou stylisací uměl vytěžit prvky makartovského
naturalismu a dekoratívnosti a jenž dovedl zachytit celé fluidum minulých způsobů života,
dařil se režijní výtvor Pujmanův od prvků pohybových až ke koncepcím, vycházejícím
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z hudební formy díla v mistrovské utváření scénické. Souhra sólistů, zvláště pí Budíkové
s pp. Blažíčkem a Kalašem se v detailu i v komposici jevištní rovnala mistrovskému umění
Uměleckého divadla Stanislavského. Z rámce vypadal vždy stejný, pěvecky ušlechtilý, ale
herecky bezbarvý Kučina p. Konstantinův, kterého nelze naučiti žádnému slohu, zejména
ne principu hereckého převtělení. Dirigoval J . Krombholz s pilnou snahou po jednotě
slohové a diskrétnosti výrazové. Nezdá se však, že by byl plně zachytil mnohostrannost
díla, zejména jeho složité vztahy hlasů reálných a výplňkových, jimž dával častěji vystoupiti do popředí.

Mirko

Očadlík

Ion
Uvedením Euripidova dramatu »Ion« se obohacuje repertoir antických her o dílo,
jež básnicky čistě postihuje boj ženy a matky se zlým osudem. Neboť, ač titul hry
uvádí Iona jako hrdinu, více pozornosti a více dramatické síly věnoval Euripides, jako
tak často ve svých dramatech, postavě ženy - zde královny Kreusy. Její tragický úděl
uchvacuje, její slova jsou také nejbásničtějšími verši hry. Ve vylíčení této vášnivé ženy,
která neváhá vztáhnout ruku na neznámého syna svého manžela a v tragickém neporozumění věštbě tím téměř zabíjí svého vlastního syna, jeví se psychologická síla Euripidova. V postavě Iona naopak se dramatik často mísí se svěžím lyrikem, který zřejmě
s vnitřní pohodou kreslí mladého, pro spravedlnost zaujatého jinocha. V komplikovaností
děje, jíž je postavám Iona projít, než dojdou k závěrečnému smíru, je vidět, jak jasně
ovládal Euripides stavbu své práce, ačkoliv je také zřejmé, že mohutný dramatický
celek není jeho nejvlastnější silou.
Euripidovi lidé se bouří v bolestném zklamání proti bohům a především proti jejich
zlovůli, chtějí žít svůj život odpovědni sami sobě, ale v závěrečném rozhodnutí přec jen
ještě potřebují potvrzení bohů, aby uvěřili domněnkám, jež sami vyslovují. Oč větší by
byla síla tohoto, v novém provedení dvoudílného dramatu, kdyby smír mezi královnou
Kreusou a nalezeným synem Ionem již stačil sám ve své lidské tragice k překonání
nedůvěry a ke sblížení chlapce s matkou, než když tu slova lidmi pronesená musí v závěru
hry »deus ex machina« bohyně Athéna dotvrdit a tím také zápletku, již rozuzlenou,
znovu rozetnout. Vyznění dramatu tím utrácí na konečné účinnosti. Také sbory poněkud
oslabují dramatické napětí hry, neboť nejsou zapjaty do celistvosti dějové a jen volně
a ve chvílích oddechu jsou činně zúčastněny na hře, které charakter zkratkovitých veršových dialogů dává značnou spádnost.
Euripidova »Iona« uvedla činohra Národního divadla v překladu F. Stiebitze, který
se vyznačuje jasnou Čistotou, ale někde přílišnou vázaností na originále, takže text v překladu postrádá někdy melodické krásy verše. Proti staršímu, na několika místech naprosto
stejnému překladu S. Sudy je v nové úpravě vynechán vysvětlující prolog Hermův, který
zbytečně vypráví před hrou celý její obsah. Také některé delší strofy, především u sborů,
jsou ku prospěchu rytmu dramatu zkráceny. Režisér Aleš Podhorský si pozval k inscenaci
»Iona« opět výtvarníka J. Šálka, který mu vytvořil scénu před Appollonovým chrámem
delfským. Tato výprava nemá antické uměřenosti, je přeplněná a působí zmatečným
dojmem.

Realismus, který chtěl uchovat výjevu i skály Faidriad,

chrám i věštírnu

Appollonovu, přeplnil jeviště tak, že štít chrámu přesahuje sloupy věštírny a na druhé
straně mizí uprostřed za zdí jeviště. Socha boha Appollona je jen skizzou k antické soše,
má jako i druhá socha neúměrné proporce a daleko k dokonalosti těchto soch. Proč stojí
v Delfách, kde sice bylo mnoho soch, také socha Afrodity Kallipygos ze Syrakus?
K hudební spolupráci přizval si A. Podhorský J. Fischera, který tentokrát zklamal.
Jeho hudba nepodporuje nijak
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melodii veršů, neznásobuje dramatičnost situací, ani

nezní osobit. Režie sama udělala zásadní chybu tím, že neudala základní ladění dramatu, že nechává drama odehrát, ale nestaví je, aby mělo gradaci. A tak zatím co B.
Půlpánová a K. Höger chtějí hrát lidsky hluboké antické veršované drama, nasazuje
O. Rubik veršům halasný vnější pathos a ostatní mluví verše jako normální konversačku;
recitace sboru je na mnoha místech nepřesná. Rozchází se o slabiku. Přitom je z rozvrhu
umístění i obleku sboru i z ostatních patrné, že A. Podhorský se chtěl přiblížit stylu
K. Dostala. Jeho inscenace »Iona« nemá Dostálovy ušlechtilosti projevu, nestmelí složky
k vznešenému, celistvému představení. Omyl spočívá také v obsazení vedlejších úloh
hosty a konservatoristy. Není tu pak náležité souhry, nutného vnitřního napětí a není tu
pochopitelně možno hledat styl.
Titulní roli hraje v nepříliš šťastné masce obličeje K. Höger. Ač tu nedosahuje
hloubky svého Gyga, nepodporován výkony ostatních, rozehrává přesvědčivě mladickou
pružnost a čisté zaujetí chrámového sluhy, aby ho nadal i bouřícím se citem nedůvěry
k cizincům, smutkem tlumenou radostí po setkání s otcem i stálou bolestí po matce.
V konečném smíru s nalezenou matkou potřeboval by jeho výkon ještě více překvapujícího procitnutí a jasného rozmachu. R. Půlpánová svoji Kreusu více recituje, než aby ji
hrála. Dovede říkat verše co nejčistším a téměř klasickým způsobem, ale zapomíná při
nich ne sice na postavu hrdé, bolestné královny, ale na matku, jež při řeči Pythie již
musí poznávat nebo aspoň tušit své dítě. Král Xuthos O. Rubika měl tlumit bodrou
hlučnost hlasu i falešný pathos královských gest. Předimensován je také sluha mladého
V. Bartoše. J. Průcha dovede lidsky jímavě navodit představu oddaného starého pěstouna
Kreusina. Hostující M. Horutová si počíná ve vedoucí sboru naprosto nestylově, neboť
chce tak zvaně »civilně« přiblížit obecenstvu vznešenost antického světa. Nevhodně byla
obsazena úloha Pythie M. Samuelovou, jejíž vysoký, tenký hlas je naprosto neúnosný.
Také přemrštěná jasnost výslovnosti a pomale zřetelné vyslovování slov vadí. Athénu
recitovala jemně L. Rogozová, ačkoliv hlas zněl jakoby veden přes mikrofon, nechtěl-li
tím režisér zcela zbytečně odlišit hlas bohů od hlasů lidských. Stojí tedy tato euripidovská inscenace třemi výkony a naprosto nepřesvědčila jako celek, jak tomu bylo u jiných klasických her minulé sezóny.

Karel

B e s k y d s k é divadlo hledá svou

Marek

cestu

Vedle třech divadel stálých - v Brně, v Moravské Ostravě a v Olomouci - jsou na
Moravě ještě dvě divadla putovní: Horácké
východní Beskydské

divadlo pro Moravu západní a pro Moravu

divadlo.

Mladší z obou, Beskydské divadlo, dovršilo na konci roku minulého první rok své
divadelní práce, která zeměpisně zabírala téměř půl Moravy. N a oslavu tohoto jubilea zvolila správa drama bratří Mrštíků Maryšu a uvedla ji jako své ukázkové představení v režii
svého ředitele Oldřicha Lukeše, který nadto vystoupil ještě jako herec v postavě prudkého
Francka, neúsporného jak hlasově tak mimicky. Oldřich Lukeš působil řadu let jako herec
u Zemského divadla v Brně; pak si z jeho ensemblů, především činoherního, vytvořil
v mezidobí brněnského divadelnictví své Moravské divadlo, pro něž získal koncesi pro celou Moravu, kromě tří sídel divadel stálých. Po stránce administrativní se osvědčil jako
divadelník pohotový a vynalézavý, který se nebojí risika a který divadlo a jeho svět miluje
víc než osobní pohodlí. Když však tak rok zahájilo v Brně svůj provoz České lidové divadlo a většina jeho ensemblů se vrátila zpět do Brna, převzal Lukeš administrativní a uměleckou správu Beskydského divadla. Také zde se pustil v ohledu administrativním do práce plnou parou a dosáhl krásných úspěchů.
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Jeho režii Maryše nechtěli bychom použít jako měřítka jeho uměleckých aspirací.
Představení od počátku až do konce překvapovalo velkými nedostatky, a to nedostatky, jakých se vystříhá obvykle lepší scéna ochotnická. Raději o něm mluvme jako o představení
určitého divadelního kolektiva, které se octlo po roce překotného putování na rozcestí a
hledá cestu do budoucnosti! Ensembl Beskydského divadla se skládá jednak z herců profesionálních, jednak z ochotníků, je tedy už z těchto důvodů dosti různorodý. Většinou
však je mladý a velmi tvárný. Obsadit realistické úlohy v Maryši není věru zvlášť obtížné,
vždyť je to hra, na níž se zkoušívají s úspěchem všechny ochotnické spolky a v každé vesnici bývá nadbytek Maryš. Překvapilo tedy, že Maryša Beskydského divadla si nepřinesla
ke své úloze ani ženský půvab, ani složitý rejstřík citový a výrazový, jak toho postava vyžaduje, aby na něm aspoň v hlavních polohách zahrála tuto typicky moravskou ženu v lásce a v hříchu a před osudem. Proč byla vybrána právě tato herečka? Také mužské hlavní
postavy kolem Maryše obsadili starší herci z ensemblů, kteří se nevyvarovali ani takových
omylů, jako je ochotnická nápodoba některého známého herce v téže úloze (Vávra a Štěpánkovo pojetí téhle postavy). Mnohem zdařilejšími postavami byly menší figurky takové
Horačky A. Růžičkové a Rozáry V. Javůrkové,

skupina rekrutů, sousedů a děvčat. Mladí

herci vkládali do hry aspoň přirozenou vervu, kdežto herci starší ustrnuli v cizím neživotném výraze. Režie nedbala divadelní distance, takže představení bylo bez vnitřní prostorovosti. Ale nejdůležitějším číslem těchto námitek je přece jen dikce herců: ten prsně
nasazovaný hlas, který je tak neúsporný, herce šmahem vyčerpává a představení připravuje
o přirozenou barvitost. Hra sice měla svůj prudký spád, režie ji ponořila do kypivého
ovzduší slovácké vesnice, hromadné scény přesvědčovaly, ale přesto přese vše působilo
drama bratří Mrštíků v beskydské interpretaci roztříštěně.
Nej radostnějším dojmem zapsalo se představení do nitra divákova vlastně docela na
počátku: když se zvedla opona a za ní se objevila jednoduchá, vkusná a účelná scéna,
v popředí obehnaná plochým rámem, vyzdobeným slováckými ornamenty - scéna, která
v dějství prvním působila jako nádvratí a v interiérech jako klenutí slovácké jizby. Ladislav Vychodil,

který Beskydskému divadlu obstarává výtvarnou část, je zřejmě talentem

divadelně výtvarným.
S náznakově jednoduchou a skvěle účelnou výpravou se návštěvník rovněž setkal při
premiéře Dykova Ondřeje a draka o několik měsíců později. Hrálo se v pohostinské režii
mladého pražského režiséra Jiřího Jahna. Tento režisér pracuje dnes po dvou významných
režiích na scéně bývalého Zemského divadla a po několika pohostinských režiích v Plzni
a v Moravské Ostravě v pražském Intimním divadle. Také jeho režie by neuspokojila přísného a náročného diváka, který si žádá divadelní představení jako plný tvar, do něhož
divadelně rozkvete myšlenka básníkova. Proč? Možná také proto, poněvadž s dosavadním
ensemblem toho není možno ani dosáhnout. Režijní a vůbec interpretační možnosti Dykovy satirické pohádky z naší vesnice leží na spojnici realistické skutečnosti a neskutečnosti
fiktivní a nejspolehlivějším barometrem je tu scéna, v níž kamarád přemlouvá Madlenku,
že ne Ondra, nýbrž on zabil draka. Chápe-li režisér hru pouze realisticky, pak ovšem
z kamarádova přesvědčování nevyjde nic jiného než ušlechtilá lež, která v žádné podobě se
nemůže projevit dramaticky neb divadelně; pouze režie, která promění tuto scénu ve veliký
přelud, ve velikou ilusi, již kamarád rozehraje tak sugestivně, že vedle Madlenky jí nakonec propadne také sám, poskytne hře hloubku a vůbec patřičné rozměry. Jahn vyšel ze
vstupních veršů básníkových, které také svému představení předeslal, a celek pojal realisticky a eticky. Tím představení dodal dykovského důrazu, snesl jej však do nižší interpretační roviny a celek proměnil v plynulou řadu líbezných realistických obrázků, skvě-
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lých v sestavě prostorové, optické a hlasové. Scéna zase prostá, vtipná a divadelně funkční:
v lomu s jeskyní drakovou i na dědině. Tu jako bys hleděl zpod nějaké doškové střechy na
náves se zvoničkou, kde kolem žebřiňáčku se sbíhají vesnická děvčata a chlapci. Herci tentokráte mluvili čistě a jasně a invence postav selhala pouze v postavě farářově. Ze všech
postav nejlepší se ukázala postava buclaté Madlenky Violy Javůrkové,

snad také proto, že

realistickému základu psychologickému stojí nejblíže: jak zpokorněla, když na ni padla
volba Škodolibých vesnických družek; jak z ní vytryskl samovolný smích, urážející Ondru;
jak svéhlavě naň zanevřela, že zabil draka, který nebyl; jak zjihla v konečném setkání
a smíření. Vášu Pazourka D. Rosenmayerova

a kamaráda V. Kyzlinkova připravila režie

právě o fiktivní prvky, které se v karakteru Madlenky snáze pohřešují. Režisér škrtl také
postavu dědečkovu - snad ji nemohl vhodně obsadit, ale právě tato postava se těžko postrádá, poněvadž je nejvlastnějším iniciátorem Madlenčina obratu. Z ostatních postav tu
byla ještě dobře řezaná postavička mentorujícího kantora J. Malíkova a třaslavá stařenka
V. Nováčkové.
Srovnáme-li jen tato dvě představení, můžeme se tázat, čeho je Beskydskému
třeba, a odpovídáme: umeleckého

divadlu

vedení. Správu administrativní oddělit od správy umě-

lecké a tu svěřit mladému a průbojnému divadelníku-režiséru, který by byl poučen theoreticky, měl praktické zkušenosti a především znal své cíle, dovedl je spojit s krajovým divadlem a měl dosti odvahy a vytrvalosti za nimi jít. Mohl by to být úkol životní, poněvadž
ve hře je tu divadelní kultura celé jedné části naší vlasti. Ovšem takový šéf by musel být
vybaven dostatečnou pravomocí a hlavně - musely by mu být poskytnuty možnosti a předpoklady k záměrné i organické divadelní práci. Beskydské divadlo má hlavní sídlo v Hranicích, ale denně střídá jeviště značně od sebe vzdálené. Takto ensembl ztrácí mnoho času
a energie, žádné představení není vlastně nastudováno až do konce a v horkém stavu je
předkládáno na premiérovém jevišti. Jsou to sice tradiční obtíže putovního divadla, ale
musí být překonány, jinak Beskydskému divadlu hrozí nebezpečí, že ustrne v pouhou divadelní instituci osvětovou, která dočasně nahradí několik ochotnických scén místních
a která vezme za své s uvolněním konjunktury. Jeho zaměření reprodukčně divadelní je
dnes pohodlně realistické - jak by tu bylo třeba, aby režisér protichůdnými

tendencemi

křížil toto jednostranné založení a nutil ensembl postavit na jeviště světy, proti nimž světy
realistické jsou pouhým povrchem. Prostě umělecké uvědomění rozhodne netoliko o hodnotě, nýbrž vůbec o budoucnosti Beskydského divadla.
Jeho správa a podnikatelé mají velkolepé plány: chtěli by mít v každém městě kulturní dům s účelným jevištěm a pomýšlejí na operu. K tomuto cíli, který je jistě vznešený,
vede v přítomnosti pouze jediná cesta: napřed je treba zreorganisovat a vybudovat
hru a povznést ji na výši uměleckou!

Ivo

čino-

Liškutín

J a k j s e m se m ě l u d i v a d l a
Pásmo Mošnových

vzpomínek

ve Tvaru. Premiéra 31. března

1944.

Toto představení je slibným začátkem rehabilitace pojmu »literární večer«. Prostora
maličkého šálku podporuje vytvoření živého styku mezi hercem a hledištěm a napomáhá účinu hercovy hry. V žádném případě se nedá zaměňovat se zadýchaným prostředím
domněle intimních prostředí, která lze vytvořit nejen prostorou, ale dramaturgií. Není
tedy prostředím intimního lehtání omezených divákových zájmů, je obrazem stále se
měnícího poměru protikladné dvojice divák-herec. V ovzduší tohoto poměru,

živého
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a cílícího jistě k vybřednutí ze slepé uličky stereotypnosti a stylové ustálenosti k živému
zápolení hodnot, žije tento soubor. Má své dětské nemoci. Není v něm sourodosti, podmiňované poměrnou rovnováhou hereckých
základny. V

sil, jejich tříděním a šířkou zkušenostní

umění, a zvláště pak divadelním, není systemisovaných míst

»dobrých«

a »špatných« herců a režisérů, neexistuje nějaká umělecká definitiva, kterou lze vysloužit, vymluvit nebo vyskákat na prknech. Větší předpoklady jednotlivců pro uměleckou
Činnost nezaručují ještě její skutečnou hodnotu. Míra užití těchto předpokladů, neustále
se měnící od role k roli, od inscenace k inscenaci, je rozhodujícím měřítkem hodnoty.
Pestrý Mošnův život, zachycený ve vzpomínkách K. Želenského, byl vděčnou textovou základnou pro interprety jednotlivých postav. Představení nám dalo četné důkazy
okamžiků, kdy dochází k ideálnímu skladu protiv herce a textu, kdy herec text nejen
do nejzazší míry dohrával, ale přesahoval rámec literární postavy. V Novákově vtipné
režii a scéně se hercům podařilo vytvořit živý večer. Novákova poctivá práce se projevila i tentokrát v úloze Mošny. Nedovedl úplně potlačit pohybové prvky, které založily
jeho úspěch jako vypravěče v »Českých pohádkách«. Kopecký, druhá opora kolektivu,
je typem herce, rozehrávajícího svěřené postavy z absolutního vnitřního klidu a velkého
soustředění. Tím je charakterisována i v tomto pásmu jeho postava ředitele Frankovského. Dobře hrál Wünsch v dvojité úloze herce a staršího Kolára. Jen představitel
básníka Mikovce potřebuje více klidu a jistoty. Zrzavá jako Mošnova bytná dokázala,
že rozsah jejích úloh není vázán jejím věkem. Falešnou snahou po úplnosti divákova
dojmu bylo samoúčelné použití diaprojekce. Hudba tohoto večera se rozpadala jasně
na složku funkční a náladovou. Obě v různé účinnosti. Funkční účel splnila, náladová
našla odezvu jen u mladého obecenstva.
Důkazem živosti tohoto večera a poctivé práce kolektivu je jeho lidové obecenstvo.
Upřímně se bavící matka v šátku, která se do hlediště dostala prostřednictvím Lidového
divadla, je pro práci kolektivu větším zadostiučiněním

než četa mladých, vyplavených

módními víry dnešního zájmu o divadlo.

Prokletí básníci

Eduard

Vojnar

Řecka

Ano »prokletí«, a zaslouží si toho čestného pojmenování, byť charakterisujícího jen
rub jejich lidského osudu vyobcovaných a prokletých pouze společností, které byli nepohodlní. Tato skutečnost neměla ovšem vliv na hodnotu jejich nenáviděných a zatracovaných veršů. A právě tuto líc, vrásčitou strádáním, zkřivenou odporem a posměchem a
antickou touhou po odplatě, zjasněnou tušením nového světa, nám ukázal Jaroslav Pokorný ve svých parafrázích, nazvaných Písně ostrovů a bídy.
Archilochos,

básník neklidný, bojující veršem i zbraní. Veršem zabil (podle soudo-

bých zpráv dohnal svými satirickými výpady dvě dcery nečestného zbohatlíka Lykamba
k sebevraždě oběšením) a mečem zašel sám. Hipponax

byl chudý a ošklivý. Bodal tak ci-

telně svými satirami v jazyce prostého lidu, že byl zván vosou. Asklepiades,

filosofický

epikurejec, Leonodas z Tarentu, vyšlý z prostředí řemeslníků, pastevců a lovců, jsou vedle
Aischyla a mnoha jiných originály Pokorného parafrází. Pokorný není falešně pietni archeolog, očišťující podle osvědčené manýry překládajících klasických filologů přistřiženým Štětečkem antické slovesné útvary. Nic mu nevadilo, že dva z jeho autorů, Archilochos
a Asklepiades, jsou původci podle nich nazvaných rytmů. Z jeho rukou vychází parafráze
jazykově živá a hlavně pulsující v našem rytmu. V podání souboru A. Dvořáka, za řízení
a úpravy Zdeňka Miky, s hudebními vložkami hranými na klavír L. Lesmanovou, dostalo
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pásmo svůj osobitý tvar. V souboru převládá nikdy až nápadně ženská část nad mužskými
Členy. Tato rozdílnost hlasových možností je obzvlášť patrná v sólové recitaci. Některá
sborová forte se v sále Smetanova musea třepila a nezněla žádanou úderností. - Ed.

Nové

Vojnar

koncerty

Na koncertě Umělecké besedy byly uvedeny dvě významné novinky české komorní
hudby: Nonet K. B. Jiráka a Jaroslava Řídkého. Obě díla byla věnována Českému nonetu
k jeho dvacetiletému jubileu a jím také vzorně provedena. Při každém vystoupení Českého
nonetu vzpomínáme šťastné myšlenky tvůrců tohoto souboru, který svou výrazovou i zvukovou mnohotvárností a pregnancí zdá se být předurčen pro moderní hudbu; vděčíme mu
za vznik mnohých skladeb, velkou většinou českých, z nichž některé můžeme prohlásí ti za
velká díla representativní české komorní hudby.
Řídký přistupuje již po druhé ke komposici pro nonet; tentokrát píše »Suitu« o čtyřech částech, naplňuje tradiční formy Čirou hudbou nového zvuku a Šťastné invence melodické. Velkým kladem díla je výrazná českost jeho hudební mluvy, která při vší své osobitosti a moderní vynalézavosti nejednou připomene duševní příbuznost Řídkého s Ant.
Dvořákem.
Jirák projevuje se opět nevsedne svou vůlí formotvornou. Jeho »Variace, scherzo a
finale« jsou spojeny v celek podivuhodné jednotnosti. Skladba vysloveně dnešní, ač souzvukově umírněnější než mnohé dřívější skladby autorovy.
Z orchestrálních novinek slyšeli jsme pouze rozhlasové provedení symfonie J. Seidla
(žáka Aloise Háby), nazvané »Prolog«. Jeho hudba, ač logicky a přehledně vrstvená, nevykazuje prozatím znaků osobitosti, vyrůstajíc inspiračně i technicky z opožděného romantismu.
Společnost pro soudobou hudbu předvedla společně se skupinou Míly Melanové České
novinky melodramatické. Podnik, který probouzel staré spory, zda je možno spojit mluvené slovo s hudbou. Většina melodramů onoho večera nám praví, že to možné není, vinou
nevhodných themat nebo neuvědomělého postoje k tomuto druhu hudebního projevu. Slyšeli jsme zde melodram, jenž byl vlastně písní, snad již ve spěchu neprokomponovanou,
jinde pečlivé ilustrování textu a konečně zajímavý experiment: rušení zábavné povídky
zcela epického rázu (a naprosto nehudební) hrou na klavír. Nejvyšší jednoty dosaženo ve
skladbách Foerstrových, Polívkově a Burghauserově.
Oldřich Kredba zahrál na samostatném večeru moderní hudbu komponovanou pro
clavicembalo. Již sám kontrast tohoto spojení dnešního výrazu se zvukem doby dávno minulé má v sobě zvláštní kouzlo, které způsobilo, že Hlobilovo kvarteto, Maštalířův a de
Fallův koncert vyzněly při nejmenším zajímavě.
Na koncertech Filharmonie Kubelíka během jeho onemocnění vystřídali Karel Šejna,
Jar. Krombholc a Fr. Stupka. Šejnovi byly přiděleny skladby, které již několikrát ve Filharmonii dirigoval, Regerovy Mozartovské variace, Till Eulenspiegel a Don Juan. I když
ne všude jasně, provedl zejména obě symfonické básně Straussovy s životným elánem.
Krombholc se postavil k svému úkolu příliš pasivně; Foerstrův Cyrano, kterého jsme slyšeli nedlouho potom v dramatickém podání Kubelíkově, vyzněl mu mdle a bezvýrazně.
S jistotou doprovodil B. Herana v Schumannově violoncellovém koncertu. Do jisté míry
byl překvapením výkon Stupkův. Mluví-li se dnes v jeho pětašedesáti letech o obrození jeho dirigentských sil, je to soud zcela pravdivý. Jeho reprodukce Dvořákova Holoubka,
Smetanova Richarda III. a Sukovy Pragy byla do posledního detailu bezvadná a mistrovská.
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Kubelík
tvorbě Otakara Ostrčila. Snaha našich hudebních institucí, které myslí, že se vyrovnávají s Ostrčilem až příliš častým prováděním neproblematických skladeb jeho uměleckého
dospívání (v repertoiru rozhlasu převládají skladby z mládí; Společnost pro soudobou
hudbu vzdá svou poctu Ostrčilovi koncertem Orchestrálního sdružení, na jehož pořadu
budou tyto skladby) je nedostatečná, neboť vlastní jeho význam počíná teprve jeho třináctým dílem (Impromptu).
Václav Talich zahrál s Českou filharmonií na prvém koncertu Sukovského cyklu
smyčcovou Serenádu a Asraela. Památný večer byl triumfem českého umění skladatelského
i výkonného.

Jan Horák

P o z n á m k a ke kázání o svatém J a n u

Nepomuckém

Kázání o sv. Janu Nepomuckém od Zdeňka Jiřího Chřepického z Modliškovic, jež
otiskujeme v tomto čísle Rádu, je vlastně jen výtah úvodní a dvou závěrečných částí
z kázání, vydaného tiskem ve Starém Městě pražském u Jana Václava Helma, asi ještě
téhož r. 1729, kde bylo prosloveno při slavné příležitosti v kostele sv. Víta na Hradě
pražském. Otištěná část tvoří asi čtvrtinu rozsahu spisu, který podle dobového zvyku má
velmi obšírný nadpis, zaujímající celou první stranu tisku a začínající slovy: Ctnosti
a svajtosti prvomučedlníka

svatého Štěpána dokonalý následovník... svatý Jan Nepo-

mucký... V celém znění je titulní list otištěn v díle A. Podlahy: Series praepositorum,
decanorum... et canonicorum S. Metropolitanae ecclesiae Pragensis, Praha

1912,

kde

jsou též stručně shrnuta životní data autorova.
Zdeněk Jiří Josef Chřepický z Modliškovic pocházel ze starobylého českého rodu
rytířského. Narodil se r. 1678 a po studiích věnoval se stavu duchovnímu. V necelých
Čtyřiceti letech svého věku stal se kanovníkem metropolitního kostela pražského, kde
obstarával funkci českého kazatele. Později dosáhl vyšších hodností v kapitule i prebend
jiných a zemřel jako světící biskup pražský r. 1755. Jako člen stavů zastával též funkce
veřejné a za účast při holdování bavorskému kurfirstu Karlovi

jako králi českému byl

potrestán r. 1743 vypovězením z Prahy. Byl horlivým ctitelem sv. Jana Nepomuckého,
jak ostatně vidno i z otištěného kázání. Leč nejen slovem, i skutkem dosvědčoval svoji
úctu: vlastním nákladem přispěl velmi podstatne k nádherné výzdobě hrobu sv. Jana.
(Podrobnější údaje životopisné najde zájemce v poznámce 74 k článku A. Vavrouškové
Rodinné zápisy Chřepických z Modliškovic v Časopise rodopisné společnosti, roč. VI.
1934, str. 11-12, kde jsou též odkazy na další literaturu).
Otiskem kázání sledujeme dvojí účel: předně chceme s úctou vzpomenout památky
svatého patrona českého, jehož kult zapůsobil tak hluboce na nás národní život a za
druhé chceme přinést ukázku kazatelské češtiny z první polovice 18. století, tedy z doby,
kdy prý byl úpadek jazyka nejhlubší. Zdůrazňujeme, že nejde o jazyk lidový, nýbrž
o češtinu kazatele, pocházejícího z vrstev šlechtických a příslušníka vyšší hierarchie.
Pro tento jazykový zřetel otiskujeme původní text kázání věrně; jen v přepisu jednotlivých hlásek (ss, g, i, y, velká písmena atp.) a v užívání diakritických značek přidržujeme
se pro snadnější čtení nového pravopisu.
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L. Peřich

