Jan Vladislav
NÉNIE
Za Karlem Mrštíkem
Tu lunu ztuhlou nad sadem
víc nikdy, nikdy neuvidíš.
Tvář v Orku mizí už a lem
temného roucha, ach, až příliš,
až příliš temného tě zakrývá...
Nelze říc' proč... proč... proč... a přece už
Den hasne, jako jindy zhasínal...
jak jindy padá noční chlad.
Vidím tě mizet, uplývat...
teď... teď se právě dotkla tvá
umlklá ústa řeky tmy
a srkají vodu zapomenutí.
Je hořká...? Sladká? Pověz nám,
kteří tu čekáme na poslední vzdech,
pověz nám, kteří tu stojíme
a plačky hledáme tvůj dech, tvůj dech...
Tam... tam, kde kdysi pěvec Orfeus
rozechvěl bažiny a mlhy Styxu kol,
až přinutil stín Eurydicé zas
obléci bolestný plášť, těla plášť,
tam v mlhách Tartaru tvůj hlas
začíná svoji píseň... Koho však...
ó, smíme-li to znát - koho chceš
tam dole ve tmách nalézti ?
Koho chceš vyvést zase k nám?
Koho chceš vyrvat mrákotám,
ty, ty, ty - sám už stín... stín, nehmotný?
Chtěls jako básník mořem plout

přes vlahé jižní vody... dál...
k ostrovům sladkohlasých sirén... dál.,
ke břehům dávné Attiky...
k domovu v dálce, nad nímž stoupá dým.
A teď tě vidím plynout bezmocně
s proudy - a vlny, vlny vezou tě...
tvé tělo malátné a snící věčný sen...
tvé tělo malátné se leskne ve vlnách
jak tělo boha, kterým touží být
z nás - lidí, každý snad. A vlny jdou
a odnášejí dál a dál to pozemské,
cos ponechal tu nám. Ale proč...
Proč aspoň jednou ještě nepozvedneš dlaň
na pozdrav, na rozloučenou... proč
nepodáš ruku přátelům,
jak činí ten, kdo odchází
na cestu dalekou, na nejistou pouť?
Což mohu věřit snad... Což mohu uvěřit?

Emilie Kaslová
PODOBA
Po větru přicházíš - a po klekání má podobo! - - - V co přetavíš se,
v co přelijeme v bezradnosti sebe samy?
Ať hledáme své sémě u pradávných srubů,
ať určeni jsme byli od počátků přeléváním
do kadlubu - ?
- - - (Ó, kolik mincí poplatili za mne
ti, kteří odešli do minulosti dávné,

z níž staletím pel k srdci se mi hrne - a bez něho je vzpomínání neúplné - A teprv dnes, když dálka smírně září,
jak tklivě prosebník se dívá,
kam uložit tu podobu všech tváří —
- Ne za sebou, jak v zmatení svém
určiti jsem chtěla,
ne jasní víc, co více tmy - snad bez tápání protrpěla přec minulé i v přítomnosti trvá,
ta poslední - - - či ona je ta prvá - - - ?
Nad zrcadlem je rozsoudí vždy Jeden Ó Strašný, na věky už zůstati
chceš nepodveden —

ZASTAVENÍ
Prach slepoty - a po vlnách se vzpíná
lesk očí dvou, zrcadel prachu všeho,
chuť slaných vod na slzy upomíná,
za hřebem dnu se chvěje krůpěj vína
i krůpěj snu, v soumraku ulitého.
Pod soumrak ten, až přeskupí se vody,
pták stéblo dá - a pozdvihne jej k ráji - zpěv horoucí pod křídlem nepohody
v oblaky dnů mých tesá křehké schody
a na nich sny se s touhou potkávají.
Vzlyk nedělní - a prázdno tiše stéká
do očí dvou, zrcadel prachu všeho Prach s prázdnem--, prach - té tíhy na člověka spáč třeštící a vyloupený čeká
pod stínem Tvým - u zastavení svého —
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František Bíbus
ZASLÍBENÍ
Vyšli z hlubokého lesního stínu.
Příval kamení na vyjeté cestě se zastavil u posledního smrku a stezka
se zúžila. Zaklesla se do boku kopce a dlouho mírně spadala k lučnímu
potoku; až potom najednou k němu shrkne, ještě před pramenem pod
čtyřmi lipami a kamenným sloupem, po němž se stále stejně vzpínají pokroucené révové pruty až nahoru k petrolejové lampě a malému obrázku
pod stříškou.
Hoch za sebou táhl smrkovou větev. Byla syrová a těžká, silná, že ji
sotva obemkl svou dlaní, která z černých lepkavých skvrn voněla smolou.
Ohlížel se za sebe, jak větev umetá stezku. Každá jehlička ryla za ním
v prachu uzounkou cestičku, pěšinku vedle pěšinky. Jako když hřebenem
češe. Velkým hřebenem, velkým, že ho až musí táhnout za sebou, přimyslel
si k dřívějšímu nápadu a spokojeně se rozhlédl.
Několik kroků před ním se kymácela široká otep chvoje. Stoupal do
Šlépějí, jak je za sebou nechávaly v prachu bosé nohy, ohlížel se za větví,
zametá-li dobře, a naslouchal: chvoj svištěla, drhla o zem a o drny na pokraji cesty.
Zdvihl hlavu a uviděl, že maminka postavila otep na břeh, opřela se
o ni zády. Odpočívala. Došel jí několika kroky. Větev nechal na cestě, že
si vyleze na břeh. Dotkl se drnu a hned se rozvoněla mateřídouška, světlík
zaváděl zrak po široké mezi a nahoře u pole pastuší tobolka.
Maminka odpočívala. Dech jí napínal hruď, a tak se maličko kývala
celá otep. A pod ní se od světlé stezky odrážely nohy s rozpraskanými chodidly, otlačené kotníky a zkřivené prsty - zrovna takové mívala babička...
Bylo ještě časně na návrat domů. Proč tak spěchá maminka hned po
ránu! myslel si hoch. Luka u řeky hořela jako sluneční záliv, nad celým
dolem až do libchavského dvora ležela úžasná záře z kraje obletovaného
ptáky a nepokojnou myslí. Dech se rozpínal široko daleko, volně... Proto
maminka tak oddechovala. Za splavem, nad nízkou střechou panské pily
vykukovala lomenice jejich chalupy. Po stezce poletovali motýli, kobylky
vrzaly se všech stran, po travných stvolech pobíhala sedmitečná slunečka.
A tu se pokoj nad celým krajem protrhl.
Hoch zdvihl hlavu a sešoupl se s břehu na stezku: zvoní!
Už po vysokém hlase zvonku poznával, že to není ani Václav, ani Marie
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nebo Medián, žádný ze slavných zvonů, ani Jan. Zvonil ten poslední na
velké věži, nejvyšší, umíráček.
Podíval se na matku. Viděl, že si oběma rukama odhrnula vlasy s čela.
Celé se najednou zalesklo v slunci. A šátek se jí svezl nazad. Takhle jsem
nikdy maminku neviděl, napadlo hocha. Oči se nemohly odtrhnout, co do
nich vešlo náhle údivu: matka tam stála jako paní na obraze, ruce měla
sepjaty na prsou, poněkud se nachylovala zpátky, ještě víc se opírala zády
o otep, aby se jí nepřepáčila s břehu.
»Maminko -«
Neodpovídala mu. Ani se na něj nepodívala. Rty jako by se jí občas
maličko pohnuly.
Až po chvíli se pokřižovala.
»Maminko, někdo umřel ?«
Pokývla hlavou.
»A kdo ?«
»Nevím, hochu.«
To je divné. Maminka se modlila, a neví za koho.
Umíráček zněl, jeho vysoký hlas se chvílemi ztrácel a zase se k nim prodíral z dáli.
»Vy ale, maminko - ?«
Úzkost se najednou zvedla z luk, ze všeho světla kolem podměstské
chalupy. Z čista jasna byl celý důl prázdný.
Ne, to snad ne. To není možné. Maminka neumře!
Bál se náhle na ni pohledět. Jen pokradmu se díval, že mu poví.
Usmála se, chvíli hleděla teskně před sebe, až k němu obrátila celou
svou sladkou tvář:
»Pomodlil ses?«
Nepomodlil! Nevzpomněl si. Nenapadlo ho to.
Sešmodrchal rychle kříž, nemohl však ze sebe vypravit slova. Tak mu
najednou vyschlo v krku. Aspoň chvilku kdyby ještě měl. Takhle neví,
co dřív.
Ale maminka se už podložila pod otep, jednou rukou si přidržela uzel
na prsou a druhou se opřela o břeh.
Sel tiše za ní. Byl by snad i větev zapomněl na cestě. Chopil se jí konečně oběma rukama a chvátal, činil se, aby se nepozdil. Za nic na světě
nezůstane pozadu, nezůstane sám na cestě.
Zase ho vedly kroky bosých nohou. A větev česala stezku, svištěla a šuměla, zdvíhala za sebou prach a vůni pryskyřice.
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Hoch hleděl ke stopám, měkkým jako mech. Odkrývaly cestu neznámou útěchou.
A podíval se zpátky.
Na okamžik se zastavil. Pak skočil, chopil větev vprostřed, pozdvihl
a položil si ji na ramena. Spěchal, co mohl. Jen by se byl ještě rád ohlédl...

Miloš Václav Dočekal
STŘEPINY
Jak klesá kámen slova dosud nespuštěný,
to srdcem stoupá touha cosi říct,
zrcadlo duše znovu odráží ten obraz,
až kámen dopadne a obraz rozbije.
Slovo je kámen, v tichu zrcadlí se
a ústa ukrutná ten obraz rozbijí —

MÝM SLOVŮM
Až zase jednou unaven a bolestí sklíčen
stanu sám a sám uprostřed tichých polí
a vyslovím tvé jméno, noci přepychová —
Vím, na šperky tvých hvězd už dávno zapomněl
ten pastýř nebeský, co chudý vyšel k ránu
posbírat sen, jejž hvězdy rozdaly.
V těch nocích po úplňku má touha tvar
a k ránu dorůstá v oblinu úst mých němou.
Oslice báň nech' tichem zachvívá se,
ať hvězdy padají. Chlupatý kožich tmy
zlaťáky slov těch skrývá, slov,
která nalezneš jak chuďas minci vzácnou.
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TROJZPĚV
Nad světlo rán se vzedmula má touha příliš smělá
a poselství slova v teskném pousmání
užaslo nad písní krve, vyzpívanou prameny země.
Osud těch úst se uzavřel do propastných
záchvěvů srdce,
které se vzepřelo citům, bolestí ještě nevyzrálým.
Ale vyzrála větvoví času k hojnosti plodů
a révoví cév je ještě rozezvučeno tepotem krůpějí krve,
jež k plodům chvátaly vínoplodným.
Přes úskalí úst se řeka mluvy převáží
a z proudu nabráno zní slovo oslavené.
Trojzpěv mé touhy v píseň se uzavřel volnou
a poselství rosy mou vzpěnilo krev,
zrozenou ze všech pramenů země.

Jan Ryba
FRAGMENT
Hřebeny vláčných vln, tak známé z ptačích tahů
zvedly se nad městem.
Zrcadla mokrých střech
dnes neobráží stesk, jak tenkrát v listopadu.
Jen trochu matná jsou; to zamlžil je dech
oblačných spřežení, jež tryskem vítr žene.
Cítíš, jak báně dnů sněhem kdys obtížené
lehčeji pnou se teď až k průzračnosti nebes.
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Tam jenom pocestný, co nezná klid, se umí
zahledět bez obav, že dálka přísná je:
N a křídlech rozbřesku mě, lačná touho, přenes
přes moře sedmerá!
A kouře na výzkumy
stoupají do modrých přístavů naděje.

Paul Verlaine
LUNA BÍLÉ PLETI
Luna bílé pleti
svítí na chlumy;
s každé sněti
hlas zašumí
než do listí skane...
Srdce milované.
Řekou letí
po skle hlubin
siluety
černých vrbin,
vítr kvílí...
Sni v té chvíli.
Klid, jenž mžil
jak šírá něha,
sestoupil
a shůry šlehá
zduhovělý jas...
Toť vzácný čas.

Prelozil Jaroslav Machálek

D Ů V Ě R N Ý SEN
Snívám tak často ty sny zvláštní, dojemné
o ženě neznámé, již mám rád a jež mne zná,
a ve snu přichází vždy jiná, změněná
a přece táž - a miluje a chápe mne.
A že mi rozumí, mé srdce průhledné
jí jediné, ach, záhadou být přestává,
jen jí - a vlhkost mého čela churavá
jen u ní jediné, když pláče, ochladne.
Má tmavé nebo plavé vlasy? Nevím sám...
A jméno? Že je sladké, zvučné, vzpomínám,
jak jména milenců Životem vyhnaných.
A její pohled pohledu soch podobá se
a v jejím tichém, vzdáleném a vážném hlase
zní vábným tónem hlas, který už navždy ztich!

Prelozil Josef Kristinus

Zach
LYRICKÝ P O U T N Í K
Stalo se zvykem při každé nové inscenaci staršího dramatu mluvit o generačním vztahu současných divadelníků k takovému dílu. Mělo by se však
o něm mluvit jen tehdy, když na něm generační vztah lze najít a posoudit.
Začasté vede nyní divadelníky k takovému dílu náhoda či nouze, takže
není potom možno vycházet z nějaké osudové nutnosti generační drama-

turgie. Uvedení Dykova »Zmoudření dona Quijota« v divadle na Poříčí

se nám jeví takovou generační a dobovou improvisací dramaturgickou.
Aspoň výsledek nesvědčí o tom, že by se tento Dyk octl na pořadu proto,
že se inscenátorům dralo ven nějaké naléhavé pojetí jeho básně. Vzdor
tomu lze říci, že se na této inscenaci vztah k tomuto Dykovu dramatu pro-
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jevil; projevil se na ní bezděčně a příznačně. Inscenaci chybí totiž nějaké
vyhraněné pojetí vůbec.
Uvedeme-li v této stati všechny důvody, které jsme shledali proti Jernekovu názoru na tohoto Dýka, odmítajíce východisko i cestu, po níž se
bral a usilujíce současně o zevrubnou charakteristiku jeho inscenace, chceme,
aby bylo napřed jasné, že se nestavíme k jeho hledání i bloudění zády, jak
se namnoze stalo. Jernek si zasluhuje pozornosti, aby se neoctl v tvůrčí defensivě z obavy před výtkami svému režisérismu, zčásti skutečnému, zčásti
jen domnělému.
Někdy dochází na našem moderním jevišti k násilí na dramatu ve jménu nějakého pojetí, které vyplývá spíše z režisérských spekulací než z básníkovy představy; taková pojetí znásilňují díla, pokřivujíce je. Ale nicméně
prozíravost pojímání určitých básnických děl je trvalý výboj moderní režie,
který nelze nikomu pomíjet. Ostatně, nemylme se, k nějakému pojetí docházelo vždy ještě dávno před moderní režií, jenže taková pojetí vyplývala
prostě z názoru hlavního herce na dílo. Pojetí vyvěrá z jednotné perspektivy někoho, kdo inscenaci ovládá. Je jí třeba vždy, tím více u dramatu,
které právem považujeme především za drama ideové. A ideově je inscenace »Zmoudření dona Quijota« mdlá a bezbarvá. Jernek nepřemyslil
Quijotovu problematiku, o níž by se dověděl z naší kritiky dost. Literatura
o ní začíná úrodnou rozepří režiséra Zavřela s Dykem o vyznění díla
v smířlivější akord skutečnosti a představy, pokračuje genealogickým výkladem Arne Nováka k úhrnnému rozboru Rutteho, který ve »Zmoudření
dona Quijota« vidí pirandellovskou tragedii avant la lettre a chápe je nikoli jako pamflet na romantiku, nýbrž na positivismus, podpíraje tak názor,
že jde především o drama ideové, utvrzován v tom i jeho formou. V pozorném střehu k Dykovu romantickému postoji nalezneme Vodáka, který kromě poukazu na autobiografickou inspiraci »Zmoudření« s tvrdostí odhaluje bludnou zaslepenost Quijota, který se dá snadno šálit, neprohlédaje
života; potom se tu shledáme s Buzkovou, jež dovršuje soud nad Quijotovým idealismem bystrou kritikou jeho odtažité fantastiky. Proměnu Dykovy myšlenky o uskutečnění touhy jako pomoci proti ní v poesii Wolkerově vyložil Píša, který podnět svého učitele o těchto dvou různých typech
básnických rozvedl v přesvědčivý doklad o dvou básnických epochách. Tím
jsme připomněli aspoň některá hlavní kritická zastavení na cestě k poznání Dykova dramatu. Jernek k těmto výkladům nepřihlédl. Ani si nezastíral nebezpečí fantasijního Quijotova horování o Absolutnu, jak to činil
ve jménu mladých při poslední inscenaci Brousil v naději na záchranu před
rozumářským relativismem, ani neslyšel z dramatu to, co nyní vyposlechl
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Kopecký z této obhajoby romantiky: její obžalobu. Aby se ovšem inscenace
opravdu stala soudem nad romantikou, bylo by třeba, aby režijní pojetí
drama přehodnotilo. Není pochyby, že dnešní divák stojí totiž mezi fantastikou Quijota a filistrovstvím jeho okolí, hledaje znepokojeně na představení svou víru v lepší život. Jernek mu v tom nepomáhá. Romantiku
ani nevyznává ani jí nesoudí. Nedal diváku možnost, aby nahlédl hodnotu
»iluse jako životní £unkce«, ani mu neukázal tragičnost Quijotovy výsostné
oposice k životu, ani nezjevil její blud. Ztupil ideové hroty dramatu, vylámal zuby myšlenkové ironii básníka, ochromil polaritní napětí dramatu.
Ochočil svár v díle v molovou píseň o marném snu. Tak se stal ze zbroj-

ného rytíře málem nyvý trubadur.

Jernek drama přelyrisoval. Lze V tom spatřovat jeho osobité pojetí?
Osobitost v tom je nesporně, byť záporná. Příslušník generace, která se
zatím projevila převážně lyrikou, shledal ve »Zmoudření dona Quijota«
především a převážně lyrismus. A proto je tato inscenace Jernekova příznačná. Ale pojetí dramatu v tom není žádné, neboť záměrně z ní nevystupuje žádné duchovní zaměření díla. K přelyrisování dramatu nebyl Jernek
přiveden ani tak svým založením, jako spíše založením svých herců. Čtěte
obsazení dramatu a kromě dvou tří herců spíše starší generace najdete
v něm převahu herectví mladšího a nejmladšího, herectví lyrického naturelu, v němž naprosto převládá nad charakterem slovo, nad ideou melodie
a nad tvarem atmosféra. Jaké potom má být »Zmoudření« než jen lyrické ?
Jernek tedy vyšel ze svého souboru k postoji k tomuto dramatu. Je jisto, že
zná svůj herecký materiál. Tato vnímavá prozíravost svědčí o jeho divadelním vidu. Ukládá svému souboru úkol, o němž ví, že jej unese. Ale
v zájmu únosnosti tohoto úkolu odvrhuje z dramatu podstatnou součást, aby
souboru ulehčil. A toho nelze připustit. Vyslovil z tohoto Dyka jen lyrickou meditativnost s melancholickou poesií v monotonním rytmu, ponechávaje zcela mimo jiskřivé ideové záření, bodavou ironii a úsečný rytmus, bez
nichž není pravého Dyka, ba bez nichž není Dyka vůbec. Proto je tato inscenace vzácně nedykovská, ba přímo protidykovská. Jernek šel za úlevou souboru tak daleko, že se vzdálil, ba zcizil básníkovi. Soubor se v inscenaci
našel, ale básník se v ní ztratil. Každá doba bude takové drama vidět jinak.
Každý divadelník dá přednost něčemu před ostatním, ale žádný nesmí popřít podstatu, byť by ji i obrátil.
Jernek provedl dramaturgickou úpravu, povzbuzen asi Zavřelovými
počiny, které otevřely bránu dramaturgickému epigonství, jemuž však chybívá duchovní zkoumavost i soupeř, jímž byl sám básník. V prvním dějství
poněkud zkrácen vstupní dialog hospodyně a neti, farářovo rozpřádání
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řeči o střehu k neznámému protivníkovi, Sanchovy narážky na osla, netiny
na potřebu reálné činnosti, potom opět Sanchovy o tom, co dodává jeho
Teréza a o zlaťácích, a konečně v závěru Quijotovy narážky na Španělsko.
Za zmínku stojí, že u neti bylo trochu ztlumeno to, že její myšlení je ozvěnou magistrova, a že u Sancha byla trochu potlačena touha po penězích.
V druhém dějství byly dost kráceny hovory pastýřů a pastýřek, druhý pastýř
převzal podávání zprávy prvního o Rosalii, dále vypuštěny Sanchovy připomínky koně a osla v celém dějství, potom jeho zmínka o vzdálení Quijota, neboť Quijote se nevzdálil, aby vyposlechl milence, dále vynechány
Sanchovy řeči o lezení lidí nahoru a dolů, o tom, že ze dvou nešťastných
lásek bývá jedna šťastná, a posléze i o tom, že nešťastní milenci se společnou nocí sami pomstí svým zrádcům lépe než Quijotovo rytěřování. V tomto dějství byl citelně zasažen Sancho ve svém zemitém i přízemním humoru
a moudrosti i hubatosti. Zato lamentoso milenců až na nepatrné slovní
změny ponecháno. Obojí je zajisté pro Jernekův postoj k dramatu typické.
Ve třetím dějství Škrtáno nejvíc z role otce Pedra, opět něco ze Sancha,
dále z Dolores a z Quijota. Z role Pedrovy zmizel důležitý výsměch lidským mizerům - pokryteckému Antoniovi, lakomému Gonzalovi, kuplířské Mercedes - kteří lezou s úplatky k Pánu Bohu, chystajíce současně léčky
svým obětem. Z replik Sanchových škrtnut náraz na větev, ježto na scéně
žádné není, zmínka o světle v noci, rozjímání o oslu, koni, sluhovi a pánu,
takže mluví jen o únavě, hostinci, spaní a bdění. Z Dolores vypuštěny pouze
stále opakované věty o tom, co říká učenec Santario, ovšem kromě první
zmínky o něm, a slova o rtech, o nichž tedy nemluví, líbajíc prostě Quijota.
Z Quijotovy role vyňaty zmínky o Rozinantovi a o světle za příchodu ke
skále, dále pak o úzkosti a snech Dulciney a konečně z rozhovoru s Dolores
o tom, že Quijote rozšíří ne svou, ale Dulcineinu slávu a že Dulcineou je
silný. Kromě toho Škrtnuto několik různých větiček z Pedrových připomínek domu modlitby, lásky a rouhání, výzvy Dolores k modlitbě a z Amidasova předstírání jeho zkoumání nebe a osudů. Zásahy v tomto dějství
způsobily, že jednak zmizela Dykova výsměšná ironie, jíž stíhá svatoušky
a kořistníky života, jednak část Sanchova lidového mudrování. Ve čtvrtém
dějství došlo k nejpronikavějšímu kvantitativnímu zásahu, neboť zde byly
škrtnuty tři větší postavy: místokrál, jeho choť a don Antonio Moreno a
několik episodních: osoba »netrpělivá«, »veselá«, »nespokojená«, »uctivá«,
»vážná«, dáma »citlivá«, »koketní«, »počestná« a dáma z dvorského průvodu. Tím se stal z individualisovaného obecenstva dav, který jen provolává slávu rytířům a s hučivým pohnutím sleduje jejich kraťoučký zápas.
Z jednotlivých dialogů zbývá tu jen místo uzavírání sázky, zkrácené části
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projevů hlasatelů, z nichž stojí za zvláštní zmínku škrt z druhého z nich
o donucení rytíře Jasného Měsíce, aby po své porážce odpřisáhl, že není
krásy nad Dulcineu, po zápase pak zůstala jen věta sázkaře, který chce peníze na Dolores, a slib Dolores Amidasovi, že bude zase takovou, jakou
byla dřív. Toť vše; ostatní je pryč. Je to skoro polovina dějství. Tyto škrty
způsobily, že se divák nedoví, že zápas byl nastrojen Carrascem a donem
Antoniem, že Carrasco je rytířem Jasného Měsíce, takže divák nezví také,
že na zápasišti bojuje realista s romantikem, a nepozná úsečné charakteristiky lidské zvířeny v hledišti amfitheatru. Ale i druhá polovice dějství byla
hodně krácena. Především vypadla pochopitelně Sanchova narážka na
vynechané dialogy z prvé poloviny dějství o tom, co říkala paní místokrálová o zápase a potom celá Sanchova replika na prohru, v níž připomíná
sobě Terézu a pánovi domov, a konečně Sanchovy připomínky Dulciney;
z Quijotova dialogu polovina repliky o vavřínu a pádu Rozinanta až včetně
k otázce ztracené sebedůvěry, dále zjištění, že nyní po porážce je stínem
dřívějšího Quijota a delší místo o tom, že pohledem na ženu v hledišti
zradil a proto prohrál, a konečně replika o vidině lesa před Tobosou i zápasiště, které mu nevymizejí z paměti. Těmito výpustkami ztratil Sancho
většinu svého úsilí o úlevu pánovi v jeho porážce a pozbyl nejvlastnějšího
toužení po zápecí domova; Quijotovi sice zbylo zdrcení z prohry, ale zmizelo trýznivé probírání porážky, psychologicky pronikavě postihované básníkem. Z pátého dějství vypouštěno z Carrasca, Sanchy a Quijota: z Carrasca místo o podstatě Quijotovy nemoci, ze Sancha o hvězdách a noci,
o životě rytířů, potom z následující delší Sanchovy repliky její druhá část
o larvičkách dam vznešených a o jeho dětech a konečně po příchodu Dulciney o tom, že by bylo lepší »nečekati u Tří křížů«, netoulati se světem
a že stáří krásy nepřidá; z Quijota pak vypuštěno tvrzení, že odložil zbraň,
sklopil zrak, nechal rezavět meč, dále že nemůže slyšet o zbraních, lásce,
ztracené ovci, potom o domácí idyle na verandě a o dostaveníčku - až
k zmínce o loži; po příchodu faráře a magistra je Quijote nezve blíže
slovy, bera je pouze na vědomí; a konečně vyňato po příchodu Dulciney
Quijotovo opáčení, že se neshledali u Tří křížů, dále jeho posměch, že je
blázínek, že noc u Tobosy, polibek Dulcinein a její slib byly klamem,
spaním s otevřenýma očima - proto ani Dulcinea neříká nic o noci u Tobosy - že všechno bylo pouhý mam a konečně v závěrečné replice zmizela
ironická narážka, že nyní je třeba bdít a spokojeně žít. Tyto změny způsobily, že bylo zmenšeno Sanchovo konejšivé mudrování, že tento Quijote
si není ostře vědom změny, jejíž idylu by přijal trpce, že se dost nevysmívá
sobě, jak velice podléhal klamu a že postrádá ironie až do posledního
\
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dechu, kdežto u Dyka ho ironie neopouští. Při výčtu Škrtů jsme dbali dialogické posloupnosti, neshrnujíce záměrně všechny škrty u každé postavy,
aby bylo čtenáři snadno možno případným sledováním textu podle našeho
zápisu si kdykoli pořídit vlastní záznam úpravy.
Vytvořili jsme zevrubný obraz dramaturgické úpravy představení. Přijímáme všechny škrty, které se vztahují k hmotné prostorové lokalisaci
a koloritu prostředí, ač tyto představy básníkovy nelze podceňovat, odmítáme většinu škrtů, které omezují ideu, sloh dialogu a charakter postav.
Tato dramaturgická úprava, poplatná režiséru Zavřelovi, připomínající
Podhorského omezením Sancha, projevila se potlačením ideovosti a uvol-

něním lyričnosti, ochromením ironičnosti a popřením koloritu, který vnímal

jen Bor, naprostým odpoutáním dramatu od zemské tíze. Jernek instinktivně cítil, že jeho mdlý Quijote se musí bát krevnatosti každého Sancha,
proto podvázal Sanchovi puls. Proto pouštěl žilou jeho kypícímu zdraví.
Dbal, aby zmírnil kontrast. Podařilo se mu to. Jenže tím podlomil vnitřní
dramatický vývoj. Zrušil prudký rozkyv mezi Quijotem a Sanchou, který
drama potřebuje, neboť se jím přenáší přes ztrnulá místa. Jestliže úpravou
z Quijota zmizela nezmarná ironie, zmizel ze Sancha lidový humor; ustoupily lyrismu, který, postrádaje rovnováhy, stal se sentimentálním.
Tomuto postoji dramaturga Jerneka sloužil horlivě režisér Jernek.
Libuje si v ponurém osvětlení scény; přijímá barevnost Trösterovy obrazové projekce, která má impresionistickou povahu. Malířskost, která tentokrát převažuje nad stavebností Trösterových scén, podporuje lyrickou náladovost Jernekova režijního ladění dramatu. Jestliže impresionisté říkali,
že »krajina je stav duše«, tato Jernekova a Trösterova scéna je stavem duše
jejich Quijota. Předjímaný soulad mezi scénou a Quijotem místo vzájemného rozporu Quijota s prostředím podmiňuje idyličnost, mdlobnost, přílišnou melancholii inscenace.
Trösterova scéna pobízí ve škodlivém hamsunovském zlyrisování dramatu do monotonního barevného impresionismu, v němž mizí tvary, hloubka, perspektiva, nahrazeny pronikavou symbolikou, jejíž statická výmluvnost je sice mocná, aniž by však mohla nahradit hybnou dramatičnost odlišných prostorů pro každé dějství básně. Na průsvitný gáz před oponou je
promítána silueta Quijota na Rozinantu se Sanchou, stojícím před koněm,
objevující se při recitaci Dykovy básně »Neporažený«, jíž je představení
zahájeno, silueta, připomínající »Quijota« Cypriána Majerníka, umístěná
v prvním dějství vpravo, ve druhém vlevo, ve třetím vpravo, ve čtvrtém
uprostřed; v pátém jí není - Quijote dorytěřoval; vedle siluety vytváří projekce temnosvitný obraz vlnění moře nebo mraků se žhavou rudou skvrnou
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uprostřed, obraz světlem sytě barevně tónovaný, mizející průběhem hry
více či méně podle síly vnitřních světel na scéně, do níž vrhá celé představení své barevné přísvity. Po všechna čtyři dějství, s výjimkou pátého,,

vychází Tröster ze společného půdorysu scény eliptického tvaru se dvěma

vyvýšeninami v ohniscích. V prvním dějství se v levém ohnisku zvedá asi
do „výše metru spirálovitě náznak chodby s třemi gotickými výkroji tvaru
oken - tudy přichází Quijote - a na její zadní stěně se zahlédne model rytíře
v brnění, zpola zakrytý látkou ostré červeně, která splývá s rytíře na zem
a teče pruhem přes chodbu s vyvýšeniny dolů do středu scény; na pravém
ohnisku se opět spirálovitě zvedá lešení kolem sloupkovitého symbolu
větrného mlýna s lopatkami, lešení, po němž přichází i odchází neť a
Quijote; oba tyto spirálovité příchody a odchody vedou však jen do prostorů Quijotova domu. Uprostřed po krátké kolmé ose této eliptické scény
se vchází a vychází ven. Než poukážeme na výplň tohoto prostoru, dotvořme si z tohoto základního půdorysu obrazy ještě tří dějství, které z něho
vycházejí: v druhém dějství na zvýšených ohniscích recitují - ostře osvětlováni - milenci svá »horská« lamentosa, uprostřed v popředí poněkud
doleva sedí - ve stínu - Sancho, v pozadí uprostřed jim naslouchá Quijote mírně přisvětlován - opřen o balvan; ve třetím dějství v levém zvýšeném
ohnisku se skrývá trojice Pedro, Amidas, Dolores, z pravého přichází spirálovitou stezkou Quijote se Sanchou; průběhem dějství se všichni přehrávají
se stran do středu a do popředí, jen Sancho se skromně drží na pravé straně;
ve čtvrtém dějství levé zvýšené ohnisko umožňuje spirálový příchod ke
galerii s diváky zápasu, v pravém ohnisku, rovněž obsazeném, vyniká do
popředí účast Dolores a Amidase; prostředkem se vrací poražený Quijote
se Sanchou. Váté dějství je řešeno samostatně bez vzrušivých vyvýšenin.
Zbývá doplnit tento popis tím, že v prvním dějství vlevo pod zvýšenou
chodbou je truhlice, od středu do prava malé křeslo se světlým potahem,
dále na zemi veliký globus a narovnané tlusté knihy s vrchní otevřenou;
symboličnost nábytku a výzdoby Quijotova domova včetně okrasného větrného mlýna je zjevná; stejně nápadná, ba nápadnější je v pátém dějství,
odkud zmizela gotická chodba s rytířem, dále mlýn, z něhož tu zbyla jen
nápověď rozlámaných lopatek, potom vlevo rozbitý globus, ale hlavně
uprostřed vysoký stojatý svícen se zlomenou svící vedle rozevřené knihy; vše
zde hovoří koncem tragedie. Světla jsou tlumená ve všech dějstvích, nejprudší je ve čtvrtém na galeriích při zápase, ale nestačí na jásavost události; světla loví detaily akcí z šerosvitu výtvarného pojetí básně.
Trösterovu scénu »Zmoudření dona Quijota« lze těžko přijmout. Lyrisuje v Dykovi příliš, jako režie Jernekova. Oslabuje dramatické napětí
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a zahaluje ducha básně do matoucího barevného hávu. Ale nutno Trösterovi přiznat sílu jeho symbolické zkratky výtvarné, ač si ji sám zaclání,
lidovou sdělnost jeho symbolů a nakažlivé kouzlo jeho barevné fantasie.
Na jeho výtvarném řešení dramatu nás vzdor nedykovskému pojetí upoutalo odhmotnění prostoru. V tom šel z našich výtvarníků dosud nejdál.
Vždycky jsme si v duchu přáli po Kyselovi a Muzikovi takové zduchovnění
dramatického prostoru. I ve starých kritikách se o něm dočtete. Ale po
zkušenosti s Trösterovým pojetím musíme být ve střehu k takovým přá-

ním. Úplné odhmotnení prostoru odmocňuje totiž svár mezi skutečností

a představou, který tvoří podstatu básně.
Doceňované scénické hudbě Křičkově, v jednoduchosti opravdu překrásné, nedostalo se výraznější, jmenovitě rytmické interpretace. I tím dirigent Pávek hověl přetesknému Jernekovu lyrismu inscenace. U Křičkovy
hudby se vnucuje tato poznámka: v jeho šťastné hudbě se ozývá vše podstatné z »Quijota« - až na Sanchu. Tak i ona uvolňuje kotvu na dně přízemní člověčiny, která báseň poutá k zemi.
Z individuelních režijních řešení upozorňujeme na místa průkazná pro
charakter představení. Quijote není v prvním dějství vytržen svou vidinou
z reálné skutečnosti, nýbrž pouze uneseně zahleděn do své představy. Když
má být v duchu již na odchodu, posadí ho režisér do křesla, aby dumal!
V druhém dějství má Quijote dychtivě naslouchat milencům, ale režisér jej
nechá pohodlně a zdobně se opírat o skálu, kde, stoje na jedné noze, střídavě zírá vlevo vpravo na milence jako divák na tenisovém zápase. Ve
třetím dějství měl vyniknout Quijotův odchod vítězněji. Ve čtvrtém se
násilným okleštěním zápasu potlačila významnost události, jíž je zápas
pro Quijota, v pátém mizí tragická drtivost Quijotovy smrti. Vše tlumeno,
ochočeno, ztupeno. Představení bylo osvobozováno od pathosu natolik, že
bylo konečně osvobozeno od dramatického napětí v postavách i mezi nimi.
Z nouze se tu dělá ctnost. Strach před pathosem bývá strachem před
mdlobností vlastního obsahu.
Leraus hraje Quijota. Ještě nikdy nemluvil text s takovou oduševnělostí
a soustředěností jako zde. Ještě nikdy nepřednášel s takovou čistotou dikce.
Jeho projev v Quijotovi je nejhlubší ze všech jeho dosavadních pražských
kreací. V této prohloubenosti a závažnosti řeči třeba spatřovat mezník i příslib Lerausova nadějného vývoje. Oblečen v rezavě hnědý trikot s kabátkem temněji hnědým, s bílým límečkem, uplatnil svou vysokou postavu;
nad jeho bledou tváří s orlím nosem se tyčí z vysokého čela veliká rezavá
paruka, zvyšující bledost pohublých lící, protažených rusou Špičatou bradkou; chodí v prostých botách s tichými ostruhami volným delším krokem.
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Na odchodnou obléká na prsa prosté brnění, na hlavu bere přilbu vpředu
s dlouhým, nahoru do ostré špičky zdviženým nosem, do rukou dlouhý
rovný meč. Tak putuje. Po porážce vychází z amfitheatru bez přilby, s pocuchanými vlasy a se zlomeným turnajovým dřevcem. V posledním dějství
je v černém trikotu s uzounkým bílým límečkem, prostovlasý, s trochu
přilehlou kšticí, silně až popelavě pobledlý; vleče se klopýtavě, sedí znaveně v křesle a vztyčuje se nalomeně. V prvním dějství chodí Leraus zadumaně, jako by se učil básně, vnitřně tiše rozjařen, navenek úsměvný, ponořen opravdu do četby, leč nerozdychtěn jí, nestržen a nezchvácen představou; ptaje se, co je svět, promlouvá ztichle a vroucně, ale bez vyzývavosti mučivé otázky. Když lituje, že působí odchodem bolest, doslova upadne v civilní omluvný tón, zproštěn náhle trýznivosti představy, která však má
být ustavičná. Jeho vroucí odchod, prost posedlosti a unesení, není odchodem dychtivého rytíře, nýbrž jatého poutníka. Jeho štíhlé klidné tělo a jeho
ztrnulá levice svědčí o tom, jak jej neprostoupila trýznivost touhy. Odhodlanost rytířských ctností se v druhém dějství mění Lerausovi v pouhou poutničkou zvědavost, přecházejíc dokonce při sblížení milenců ve shovívavý
smutek tam, kde by měla být zkrušena a Quijote zoufale zklamán. Nejspíše
vyšla Lerausovi prostnost milostného okouzlení Dolores ve třetím dějství,
ač i v něm mohlo být víc horoucnosti, ale opravdovost Quijotova zaujetí
tu nicméně Leraus vyslovil dojemně; Quijotův odchod s bodavou ostruhou
lásky domnělé Dulciney měl však už mít více opojenosti. Ve čtvrtém dějství vzbuzuje Leraus podmanivý soucit s prohrou snílka, který přechází
v pátém dějství v účastný smutek, v němž Leraus dosáhl silného účinu. Zde
triumfovala vroucnost jeho melancholie. Ale ovšem tragický pád a tragické
poznání to nejsou. Pád tohoto Quijota není otřesný, protože nebyl vysoko.
A odchod takového Quijota není rozryvný, protože jeho žití nezachvívalo
naší malostí. Lerausův pozoruhodný výkon vydal přesvědčivého lyrického
snilka. Ale Dykův zbrojný snivec zůstal mu zcela mimo dosah.
Za tuto podobu Quijota spoluodpovídá Jernek stejně jako za Bolkova
Sancha, protože jeho zásluhou přišel tento Sancho o valnou část lidovosti
a humoru, aby snad svou živelností nepřehlušil měkký Quijotův lyrismus.
Bolek byl oblečen a maskován dokonale. V mírně brunátné tváři s černým
vouskem a jemně zdviženým nosíkem hrají mu chytré oči, leč nerozpalujíce
se, jen klidně pátrajíce. Má na hlavě červený šátek a na něm nízký kulatý
a ohrnutý širáček, který nosí stále, vyjma v posledním dějství, kdy, již dávno doma, už jej odložil. Nosí ošumělé šedivé kalhoty po kolena, modré
punčochy, jednu měkkou holeň bot vyhrnutou, druhou shrnutou tak, že
ukazuje červenou podšívku - takové obuvi se lidově říkává křápy - krátký
Řád X. 22.
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bolerový kabát, na krku červený šátek; vpředu s levé strany mu visí pytlík
s proviantem, na pravé butelka na víno, na zádech vleče dlouhý meč. Malé
postavy, kulatě nadit, opásán pod kabátem barevnou látkou, ověšen výstrojí, batolí se Bolek drobným krokem vedle vytáhlého Quijota Lerausova,
vytvářeje s ním ideální pár této tradiční dvojice. V prvním dějství, sotva
poněkud oživen vyhlídkou na cestu, upadá Bolkův Sancho při naději na zisk
do utichle chladného sobectví, v němž potom prostě trvá až do Quijotovy
porážky, kdy se z apatie zvedá ke konejšivé radě k návratu a teprve doma
v neumělé pozornosti těšitele se mu pozachvěje hlas a rozhoupá tancem
břich. Ale jinak zůstává tento Sancho v podivné vlažnosti, ani nelidsky hamižný, ani lidsky účastný. Je na něm stále znát, že byl najat. Jeho poznámky
znějí, jako by je sám nevyčetl ze života, ale slyšel; znějí příliš z druhé ruky.
Tento Sancho je milým průvodcem, ale nestal se hřejivým Quijotovým
druhem. Překvapuje to u Bolka, který dovede zabírat hlouběji. Při vzpomínce na vroucnost mnohých jeho charakteristik musíme si vyložit chlad
jeho Sancha oklesťováním textu a lyrickou stylisací dramatu. Bolek se stal
do značné míry obětí tradičního pojímání Sancha, záležejícího v tom, že
nerovnováha mezi Quijotem a Sanchou ve prospěch Quijota, obsažená proti
Cervantesovi v Dykově básni, bývá stupňována až v popírání Sanchova
charakteru. Ale ten režisér, který bude chtít soudit Dykova Quijota, se na
tuto křivdu na Sanchově zjevu rozpomene a ve vlastním zájmu ji napraví.
Ostatní obsazení se nám jeví v představách několika dvojic. První z nich
tvoří realističtí filistři. Podlipný, oblečen v černý šat, v španělský kabátec
s krejzlem a manžetami na rukávech, v krátké spodky a černé punčochy,
má na stranu sčesané vlasy se širokou patkou, pošklebně stažené koutky
a cedí své učené věty s povýšeným chladem, takže jeho magistr dostává do
své zhrdavosti bezděčně tóny intrikána, ale spise by mu prospěla spiklenecká horlivost omezeného positivisty. Nechybí mu však chlubná důležitost
rozumáře, který stále víc přednáší než mluví své moudrosti. Machníkův
farář, pochopitelně v černé klerice s dvěma bílými jazýčky u krku a přivázaným kloboukem na zádech, mírně obtloustlý a olysalý, vypadá blahobytně a mluví s kázavou vážností. Jeho ustaraný hlas dokázal navodit farářovu účast na bloudění ovce jeho farního ovčince. Ženské protějšky k těmto
dvěma filistrům vyhrávaly v hospodyni a neti Lukášová s ]anů, chápajíce
je jinak než dosud byly chápány; první, oblečena v černé dlouhé šaty s rukávy až k zápěstí, Štíhlá a upjatá, s lesklým křížkem na prsou, s hladce přičesanými vlasy, vypadala spíše jako Quijotova sestra než jeho hospodyně,
jako staropanenská příbuzná, kterou unesení bratrovo už přestalo dojímat
a která se na něho vyčítavě zlobí, protože jeho chování je pohoršlivé. Ale
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nikde se v jejích zasmušile sténavých větách nelze dobrat starostlivosti
hospodyně; jen přísnost pečlivého pořádku z ní mluví; druhá překvapila
příjemnou změnou netiny umíněnosti, vyhrávané většinou preciosně, v mírně koketní dívku, která s trochou vyzývavého humoru trvá na chytrosti
svého magistra; byla oblečena takto: v dlouhé jemně květované světlé šaty
s růžovým živůtkem a dlouhými vzdušnými rukávy, podobné dlouhé letní
toaletě, ve vlasech kvítek, v ruce růži; v závěru tragedie bez kvítku a bez
růže, s tmavým přehozem přes šaty. Její rozepře s hospodyní v prvním dějství je příliš divoká; nemají se hádat, mají se jen ňafat, pichlavě, nikoliv
hlaholně.
Třetí dvojicí, přimykající se k filistrům Quijotova okolí, je podvržený
otec Pedro a pravý lupič Amidas. Z takových malých rolí dramatu jediný
Seník vytvořil postavu. V hnědé kutně, s olezlými vlasy, vzbuzoval jeho
otec Pedro dojem sporého kulatého mníška, ale z jeho široké řeči a halasného smíchu sálalo hrubé násilí vzkypělé poživačnosti mazaného chlapa
z galejí. Trojrozměrnost Seníkovy kresby této postavy zavaluje zesymbolisovaný a zliterárnělý život scény člověčstvím, které se může zdát tíživé,
ale z viny stínově lehkého okolí, kdežto Seník nikterak nezalehl hru nemístným realismem, jen navodil elementární člověčinu. Amidas Vavříkův jako
by přiběhl odněkud z dětské hry, kde si hráli na zloděje. Je poněkud toporně chlapecký bez skutečné výhružnosti. Oblečen je tradičně loupežnicky
à la Carmen: krátké šedé kalhoty, vázaná obuv, kabátek s přikrývkou přes
ramena a s červeným šátkem na hlavě.
Čtvrtou dvojicí jsou milenci: Stránská a Konečný. Zevně je na nich
pozoruhodné, že zoufalý milenec je rozedrán, jak má být, kdežto zoufalá
milenka je v neporušeném bělostném hávu; milenec je v roztrhaných kalhotech až po kolena, jedna nohavice méně, jedna více, přepásán jednoduchým opaskem, a v košili s levého ramene sedřené, kdežto milenka
v splývavém bílém rouše s úhledně rozpuštěnými a zcuchanými vlasy.
I na tom je znát rozkošně směšná konvence doby; typ milence, posunutý
k zbojnickému romantismu, typ milenky k půvabu křehké dekadence; ale
byla v tom také snaha vyrovnat stáří milenců. Stránská má pro opuštěnou
milenku svůj kvílivý a bolestný tón, přesvědčivý v jisté trýznivosti, ale jen
plačtivý tam, kde by měl být zoufalý; spíše než hoře lásky zaznívá zde
místy umíněnost jejího rozmaru. Opravdový v mučivé bolesti a utkvělém
stihomamu byl přednes Konečného, plný žáru a vzletu. Jeho přechod
v nový milostný vznět přesvědčil vnitřní upřímností. Tento milenec nebyl
abstraktní, jak bývá někdy hrán, nýbrž horoucně konkrétní.
A konečně čtvrtou dvojicí byla vlastně Dolores a Dulcinea

Burešové.
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V obou postavách zůstal společný lidský jmenovatel; v první byla oblečena
do dlouhých šatů, na nichž má ovinutý pruhovaný - černočervenozeleně přehoz, na hlavě bohatou černou paruku, jejíž rulíky splývají až na ramena
a na prsa; na zápas přijde oblečena jako španělská dáma, ve světlých šatech, v účesu s vysokým hřebenem, přes nějž je přehozen oslnivě bělostný
krajkový závoj; v druhé do široké sukně, žlutobíle podélně pruhované,
prostovlasá, pletenec jásavě plavých vlasů otočen kol hlavy, v ruce drobné
modlitební knížky; v první stojí a chodí jako plavně tančící Carmen, v druhé zpříma a stojí rozkročeně. Jinak ostřeji obě postavy nerozlišuje. Burešová, odkázána - a odkazujíc se - především na hlas, usilovala v Dolores
svým altem o postižení temné vášnivosti povětrné milostnice, ale přece jen
jí uniklo v Dolores dvé věcí: jednak skutečnost, že z počátku a potom
dlouho si Dolores s Quijotem jen hraje a teprve když začíná být jata jeho
vnitřní čistotou, začne vypadávat ze své role, až je jím stržena úplně, a jednak právě samotný úchvat jeho ryzostí. Tuto pozvolnou proměnu, vrcholící
v úchvatu, Burešová pominula. Tím si úkol zjednodušila. V selské Dulcinei
dovedla ku podivu jen hlasem navodit prostotu venkovského děvčete a jeho
dojetí z podivné ušlechtilosti Quijotovy, jestliže nechceme víc než lyrickou
postať role s pouhým náznakem typu. Nemyslíme, že by Burešová nemohla ostřeji typisovat Dolores a Dulcineu; domníváme se, že by dovedla
zvýšit protikladnou podvojnost těchto postav, ale musíme zjišťovat fakt, že
totiž z režijního úradku a z vlastního sklonu k lyrice se tak nestalo.
Z episodních figur jmenovitě dvě pastýřky, Skleničkové a Slavíčkové,
oblečené v halenky a nabírané sukně, takže to byly spíše selské dívky než
pastýřky, byly hrány málo výrazně a účastně, dále dva pastýři, první starší
(v těsných bílých nohavicích a kabátku), líp mluvený Pechem než druhý
mladší (v podobných nohavicích a v košili), Hlinomazův, jako by teprve
čtený z textu, málo přidávali na výraznosti »lidu«; poměrně nejlépe promlouval své větičky Vávra v oloupeném (až na červený šátek málo odlišený od Amidase), ale odcházející s přílišným pochechtáváním Quijotovi
místo s rozpačitým úsměškem.
Jernekovu představení nutno přiznat technickou propracovanost. Nutno
vděčně zavnímat recitační úroveň jeho inscenace, byť v úzkém vnitřním
rozkmitu a rozvlnění, úroveň, která je opravdu vysoká v mezích jeho postoje k dílu. Lyrismus dramatu se line z pečlivého přednesu s podmanivým
účinkem a zaplavuje svou opojnou a sentimentální melancholií nitro posluchače. Ale toto nedykovské založení inscenace obsahuje ovšem vnitrní poruchy. Jeho důsledkem byla ideová nevyhraněnost a nedramatičnost inscenace a potlačení psychologické a charakterové plastiky postav.
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Jaroslav Morák
ČTENÍ O JAZYCE A POESII
Strukturalismus v práci a v praxi II.
Vývojový charakter štrukturalistické estetiky je dán obsahem ideačního
dosahu struktury samé. Od původně formalistické fiktivnosti (jednoty spíše
technologické) přestupuje v poslední době struktura v rámec, sjednocující
dílo i po stránce jeho existenciality a prostorové realisace.
»Se stanoviska strukturalismu musí být řešena a je řešitelná kterákoli otázka, týkající se umení. Dokonce nejen umělecké dílo samo o sobě, ale i styk umění se vším, co
je obklopuje, tedy na př. vztah literatury k jiným uměním, vztah literatury k ostatním
oblastem kulturního tvoření, jako jsou věda, náboženství, politika, hospodářství atd. i sám
poměr umění ke společnosti - to všechno se jeví dnes vědecky přístupným pod zorným
úhlem strukturního dynamismu.«

Slova o strukturním dynamismu, v předcházejícím kontextu námi kursivou vyznačená, mohou představovat asi nový ráz úkolů, které na sebe dnes
strukturalismus bere. Citát pak byl vybrán z interviewu s Janem Mukařovským v časopisu Čteme (IV, 57), v němž také po prvé byl ohlášen pod
zorným úhlem strukturalismu seřazený sborník Čtení o jazyce a poesii, jenž
také v listopadu 1942 vyšel v Družstevní práci v Praze.
Ráz příspěvků a odlišnost zúčastněných autorů ovšem způsobila, že trochu v nerovnováze octl se hlavní požadavek sborníku, podati přístupnou
formou inteligentnímu čtenáři pohled do strukturalistického nazírání v jednotlivých problémech. Tak úvodní článek Viléma Mathesia Ret a sloh
(a právě tak i příspěvek Trávníčkův) lze jen s mnohými výhradami prohlásiti za strukturalismus. Nesnáze spočívají v tom, že strukturalistická nomenklatura a kontinuita pojmosloví je podnes příliš spjata s výlučným výměrem Mukařovského, u kterého však také podléhala časově vývojovým
výkyvům. Ve Šlépějích Mukařovského jdou spíše mladší badatelé Felix
Vodička a Jiří Veltruský, zatím co třetí z nich, Josef Vachek, stojí asi na
rozhraní, jež je způsobeno i zvláštní thematikou jeho příspěvku. Kromě
toho strukturalistické hledisko je nám známé především v souvislosti s dílem básnickým, kde při stále zesilujícím vyzdvižení samostatné organičnosti artefaktu muselo dojít k četným pojmovým přeměnám. Tak na př.
mluví-li Mukařovský o tom, že v básnickém díle je oslaben vztah k reálné
skutečnosti, považuje V. Mathesius slova za systém znaků, která k nejrůznějším konkretisacím slouží a která kontext ještě zesiluje. I když bychom
třeba dovedli srovnat obě tvrzení v rovnováhu vzhledem k tomu, že běží

301

v jednom případě o běžnou promluvu a v druhém o dílo básnické, zůstává
přece jen trhlina při Mathesiově definici slohu jako význačného způsobu,
kterým je užito »vyjadřovacích prostředků jazykových ke konkrétnímu
účelu«. Zbavena těchto noetických srovnávání je tato stať ovšem mimo
diskusi. Zvláště bychom si z ní připomněli praktické Mathesiovy výklady
o používání mateřštiny dle funkce, která jí má být objasněna a realisována.
I stanovisko Františka Trávníčka v článku O jazykové správnosti je funkční
a vyplývá z názoru o živém jazykovém systému. Kriterion správnosti jazyka není tudíž historické či etymologické:
»Mohou-li slova útvarově závadná dobře vyhovovati úkonně, výrazově, ptáme se,
kdo anebo co jim propůjčuje výrazovou schopnost. Je to jazykový zvyk (usus). Ten jim
dává rozhřešení od hříchu proti útvarové správnosti, ten je včleňuje do výrazové soustavy, přijímá za normu.«

Vývody Trávníčkovy jsou vlastně usoustavněním jeho již dříve dobře
známých názorů v jedné souhrnné studii.
O obou doposud zmíněných článcích bychom mohli společně říci, že
poměr jejich autorů ke strukturalismu je vztahem k Pražskému linguistickému kroužku a k intencím, z nichž tento původně vznikl.
Odborně zaměřenou studií je Josefa Vachka Psaný jazyk a pravopis.
Zdá se, že základní směrnicí autorovou bylo vyložit svébytnost psaného jazyka, který se tím projeví jako jistý vědní obor, mající své speciální úkoly.
Studie autorova zjišťuje aspoň tyto úkoly. Z jeho názorů nakonec vyplývá,
že je-li v psaném jazyku otázka jeho správnosti také otázkou funkce, kterou
tento má splnit, jsme tedy v písmu poněkud konservativnější, neboť změny
do písma přicházející vyvinuly se pod vlivem mluvy.
Jestliže Vachkova studie pojí se ke strukturalismu aspoň uspořádáním
svého pracovního prostoru a method, je článek Felixe Vodítky: Literární historie, její problémy a úkoly přímo řízen intencemi a potřebami
strukturalismu. Již proto je položen hlavní důraz oproti výměrové konfusi
směrů jiných na novodobá bádání, »vycházející ze studia podstaty slovesného díla uměleckého«, i když jejich výčet, zejména v údobí formalistickém, není zdaleka úplný. Doloživ český vývoj ke strukturalismu, jak se vyvíjel v Pražském linguistickém kroužku, dospívá autor k názoru, že dynamika struktury umožňuje i nové sledování otázky literární historie a svůj
poměr formuluje takto:
»Strukturalismus překonává atomismus a mechanismus positivistického bádání, ale
při tom nezanedbává objektivní studium materiálu, takže se může státi východiskem vědeckého snažení, v němž úsilí pracovníků směřuje jednotným směrem k poznání základních problémů literárně-historických.«

Tato názorová definice umožňuje mu - nikoliv bez jistých nebezpečí
generalisace a plošnosti úsudku - jednoznačně vymezit pojem literární vědy,
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kam spadají jazykové projevy s funkcí estetickou. Rozděliv ji na poetiku a
literární historii, charakterisuje postoj této k ostatním vědním disciplinám.
Poněkud stručně je ovšem řečeno, že filosofie může prospět historii v otázkách methodologických a noetických. Autorova studie je však strukturalistickým názorem téměř tak »nesena«, že se může na různých místech
spokojit jen s normativními prohlášeními. Estetice je literární historie
podřízena jednak jako část obecné historie, jednak svým časovým omezením. V těsném vztahu je k linguistice, zatím co k psychologii a k sociologii
je pouto literární historie pouze volné.
Pokud úkolů literární historie se týče, shledává autor pro ni trojí trs
problémů. První je určován již samotnou objektivní existencí díla, v němž
je třeba sledovat vývoj literární struktury, a to za předpokladu imanentního
vývoje, teleologického výkladu strukturních celků ve smyslu funkčním,
vývoj literární analysy a vývojové hodnocení literárních děl. Druhý úkolový,
soubor připíná se ke genetice díla a jejího vztahu k historické skutečnosti.
Sem patří zejména sledování textů, pramenů, vlivů, ale i látkoslovné studium a básníkův život. Třetí konečně druh úkolů spočívá ve vztazích mezi
uměleckým dílem samotným a jeho vnímáním obecenstvem. Vedle rekonstrukce literární normy a dotyčného časového údobí považuji v této řadě
za nejdůležitější zjištění aktivního působení a dosahu uměleckého díla jak
v rámci literárním, tak i v mimoliterárním.
Literární historie ve Vodičkově pojetí není však omezena jen na to,
podávat prameny vlastní estetice. To je asi smysl odstavce, v němž autor
mluví o »literárně-historických celcích«. Těmito dochází literární historik
k takovým obecným pojmům a celkům, jež »by mu umožnily bližší klasifikaci materiálu a jež by samy se staly předmětem studia«. Takovými celky
jsou míněny na př. literatura národa, historická literární údobí, portréty
tvůrců a pod.
Slova, jež o tomto článku byla napsána, nejsou snad zcela zbytečná.
V mnohém nám totiž mohou podat bližší určení historického a dobového
zarámcování, jak se o ně snažil v různých studiích Mukařovský a zejména
pojem literárně-historických celků zdá se mi směřovat k jisté obměně, která
svírá v sobě pojem strukturalistické semantiky.
Také poslední studie v Čtení o jazyce a poesii je (ačkoliv proti širokému okruhu Vodičky má předmět svého zkoumání úzce ohraničený) vedena principem strukturalismu. Je to článek Jiřího Veltruského:
Drama
jako básnické dílo. To znamená, že dramatické dílo je před svou inscenací,
která z něj činí »divadlo«, ve své dynamické struktuře básnickým celkem.
Nezahrnuje tedy studie jen t. zv. knižní dramata, ale stojí v plné protiváze
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ke tvrzením Otakara Hostinského nebo i proti Hilbertovu Duchu dramatiky.
»...způsob, jakým se divadlo liší od lyriky a epiky, nelze srovnávat se způsobem,
jakým se tyto dva básnické druhy liší navzájem: divadlo se od nich liší svým materiálem (jímž se právě tak liší od dramatu), je tedy jiným uměním, kdežto druhy básnické se navzájem liší jen různou organisací téhož materiálu, totiž jazyka. Neobyčejná
intensita vzájemného působení vývoje divadla a vývoje dramatu, která vyplývá jednak ze
skutečnosti, že básník píšící drama má zpravidla na mysli aktuální stav struktury divadla,
jednak ze skutečnosti, že inscenace je do značné míry strukturou textu předurčována,
nepadá na váhu, jde-li o rozbor básnické struktury dramatu; muselo by k tomu být ovsem
přihlíženo ve studii o vývoji této struktury, ale to je otázka jiná...«

Je jasné, oč půjde autorovi dále. Znamená to určit sounáležitost prvků
takto určeného dramatického díla s těmi, které jsou obsaženy, i když
v jiné výstavbě, jako struktura v díle básnickém a v básnické próze. Také
o tom jsme se při výkladu Kapitol zmínili. Studie Veltruského je možná
do jisté míry hypothetická. Je totiž problematické, zda najdeme vůbec taková
čistá dramata ve svém tvaru, která by neprozrazovala svou budoucí inscenaci
(také knižní drama může chtít vzbudit ilusi divadla) a zda vůbec máme
methodu k takovémuto zjištění »čisté« dramatické struktury.
Také tato studie, kterou považuji ve výstavbě problému za nejlepší
ze tří, které vyšly v tomto sborníku z péra mladších autorů, předpokládá plně Mukařovského a strukturalismus v jeho výlučných formulacích.
Nechtějme však pod vlivem těchto článků mluvit hned o štrukturalistické
generaci. Pohybují se na rovině, která byla určena posledními pracemi jejich učitele a ten, tuším, také ještě neřekl své konečné slovo.

Zdeněk Šmíd
S T U D N I C E VODY ŽIVÉ II
Nahlédl bys dnes do leckterého románu z pověstného r. 1900, a jeho
dobově proparfumované kapitoly zapůsobily by na tebe cize, jako praehistorická veteš... Z přítomných cestopisů dýchá v čtenářovu mysl osvěživě
vzduch volné pouště, sílí ho to z nich výzkumnickým heroismem; a Musil
v nich tak dobře rozumí křivolakým cestám synů Adamových, jdoucích
tam na Blízkém Východě za svým vezdejším chlebem, vciťuje se tak všeobjímavě do tolika lidských osudů, že se na př. »historie jednoho objevu«
Tajemná Amra - jiný badatel byl by třebas napsal o podobném thematu
jen suchopárnou, místy podrážděnou vědeckou relaci - rozhořívá v tobě
světlem vpravdě lidským, přechází ti, abych tak řekl, až i do dechu.
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Jsou, když udeří simún, studnice zasypané, mrtvé; a u jiných, těch živých, se putující osvěží. S knihami tomu bývá nejinak...
Víra v jediného, živého Boha. - Kolem roku 1905 vyšly dvě drobnější
knížky Musilových studií biblických. (Od stvoření do potopy. Praha 1905.
176 stran. - Po stopách událostí Starého Zákona. Věcné poznámky k učebnici dějin Starého Zákona. 41 stran. 2. vydání. Olomouc 1907.) Profesor
theologické fakulty olomoucké A. Musil chtěl oněmi zpříma vrženými
a prostonárodně zformovanými kapitolami o bibli poučovat a vést věřící
právě v době, kdy za doznívání eklektického a mnohdy nedůvěřivého, hmotařského a zpohodlnělého devatenáctého století se hledělo na bibli velmi
nesprávně, vždyť se tábor skeptiků ošklíbal nad každou drobnůstkou, jako
by byla bible zeměpisnou či dějepisnou učebnicí, a kovaní staromilci lpěli
na doslovném výkladu toho kterého místečka, ač dnes víme ze světové literatury duchozpytné a jazykozpytné, jak prvotná podoba bible pozaniká
často za několikerým překladem a že je třeba jít ke zdrojům aramejským
atd., aby se krása biblických podobenství zaskvěla v celé své horoucnosti
a vlínavosti. Obě Musilovy knížky zavdaly ve své době podnět k mnoha
nesprávným výkladům. Myslím, že zcela neprávem. Profesor Musil, opíraje se již o bezprostřední znalost biblických dějišť, počínal si v těch prostých svých výkladech stejně, jako si vede i seriosní biblické studium světové,
snažil se totiž na př. o to, aby přítomnost soudobého Blízkého Orientu
vrhla světlo do dávných dějů, aby zkoumání dnešních forem života, které
se v oné době nelišily mnohde od podmínek života biblického, rozehrálo
pro nás v celé síle a svěžesti ona gesta, která, přece, čtouce bibli mechanicky,
ochuzujeme o sám jejich dech a tep. Dodnes působí taková knížka Od stvoření do potopy jako dobré vědecké dílko, ač se netváří učenecky a klade
výtěžky dlouholetého studia do nehonosných vět. V podobných pracích
o výkladu a lepším pochopení bible pak již profesor A. Musil pro českého
čtenáře, bohužel, nepokračoval, ale jeho výzkumné práce upínaly se ovšem
i dále s oblibou ke krajům starozákonním. Do osmi svých cestopisů vložil
A. Musil přemnoho sugestivních obrazů z bible, objasnil i výrazně připomněl čtenáři mnohou biblickou událost, vyložil, vcítiv se do každodenních
gest současného Orientálce, mnohý starozákonní děj, který působil na nezasvěceného čtenáře nepravděpodobně nebo snad odpudivě.
Knížka Od stvorení do potopy odradila ve své době leckterého čtenáře svou přímostí, snahou vyzvednouti »to božské, čím se odlišuje bible
od každé knihy světské jako nebe od země«, ale nepřipustit zase, že by se
s hlediska geologie, anthropologie, údajů zeměpisných, dějepisných atp.
nemohlo a nemělo jít za lepším, pravdivějším výkladem; v knížečce Po
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stopách událostí Starého Zákona překvapilo patrne to, jak profesor Musil
svou břitkou kritikou jedné učebnice dějin Starého Zákona ukázal, že matení pojmů a ledabylost nemohou se ukrývat pod žádnou rouškou, že je

víra a že je věda...

V arabské poušti, kde se A. Musil rozhleděl do tolika nových obzorů,
kde mnoho pochopil a mnoho odpustil, staví se mu vždy znova před oči
tyto nejdůsažnější otázky - a dnes říká A. Musil, že jej vlastně dosud poutá
ona záhada, proč totiž na pomezí arabské pouště vznikla víra v jediného živého Boha, hlásaná ve Starém Zákoně, v křesťanství, v islámu, že o ní
přemýšlí dodnes znova a znova - neboť tam cítí, jak náboženský pocit života prochvívá do posledního pohybu konání i prostičkého Orientálce.
U Musila, jak už je vkořeněn do žírné pozemskosti, necítíváš zajisté strmá
tíhnutí mystikova, šel bys však po nepravé stopě, kdybys neviděl ohnisko
Musilových cestopisů v synovském patření do tváře Boží.
»Alláh se o nás postará,« ubezpečoval Hájel.
Alláh a znova Alláh. Nikde neslyší člověk slova Alláh tak často jako v poušti.
V poušti netouží člověk po člověku, ba vyhýbá se mu. »Víš, Múso, není horšího dravce
nad syna Adamova. Pocestný v poušti se mu vyhýbá, po Bohu však touží. Nikde není
Alláh tak blízký jako v nekonečné poušti. Člověk ho potřebuje a potřebuje ho stále.
Mluví s ním jako dítě s otcem. Jako nekonečná poušť přechází do nekonečných nebes,
tak se člověk stýká přímo s Alláhem. Jen od něho očekává pomoc, pouze jeho se bojí.«
»Máš pravdu, Hájele. Pocítil jsem podobně. Čeho se člověk bez rozvahy dopouští
na pobřeží, v zemi usedlíků a v oase, toho se varuje jako hříchu v širé nekonečné poušti.«

Citoval jsem již proto, aby vysvitlo, jaký duch prochvívá onu zdánlivou
změť a neprokvašenost orientálního života, jejž Musil v svých cestopisech
postihuje; výše o něm stojí, že prý je vkořeněn do žírné pozemskosti, a spíše
bys teď napsal, že je navždy k morku kostí prossát bezměrností, jakoby
oním věčným žízněním a roztoužením široširé pouště.
Z různých dobrodružných románů atd. rozneslo se tvrzení o muslimském fatalismu, o víře v slepý osud. Té jsme jistojistě často mnohem blíže
my, děti věku průmyslového. Z Musilových cestopisných knih, jimiž od
kolébky ke hrobu putuje karavana synů Adamových, dovívá to spíše synovským spočinutím v Bohu. Důvěra v moudrost jeho úradků neopouští
kočovníky pouště ani na chvilenku. Alláh a znova Alláh. Širá poušť, bez
vody a stálých pastvin, vybrousila z lidských myslí pýchu a vzdor... Svobodná poušť nevysvobodila se ovšem z věčných snad lidských vášní, ale
pokrytectví bys v ní mnoho nenalezl,
A k nejkrásnějším stránkám pomyslné světové anthologie z knih, upínajících se k Bohu, můžeš bez váhání zařadit ony odstavce z knihy V biblickém ráji, kde se odvěká touha po nejvyšším, nepostihnutelném tajemství
zachvívá v obrazech prostých, nezapomenutelných.
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Všichni obyvatelé Arábie, usedlíci i kočovníci, věří v Alláha, jak říkají jedinému
Bohu. Neradi o něm hovoří. Dalo mně hodně práce, abych vyzvěděl, jak si Boha představují, jak ho uctívají a co od něho očekávají. Mnoho mi nepověděli ani moji nejlepší
přátelé. I od těch jsem mohl vyzvídati pouze za vhodných okolností, které byly řídké.
Jedenkráte jsme se obdivovali v pískové poušti Nefúd východu slunce. Bylo po
dešti. Narůžovělý písek se leskl, jako by byl uměle urovnán, keře gaza svítily mladičkou
zelení, modroučká obloha byla čistě umyta, ptáčci zpívali a dlouhé teninké paprsky mladého slunce nás něžně objímaly, ba líbaly. Bylo mi jako v chrámě, v němž hlaholilo ze
srdcí vděčného lidu velebné: »Bože, chválíme Tebe.« Můj druh Názel asi cítil podobně,
neboť zašeptal:
»Alláhu akbar, velký jsi, Bože! Alláhu akbar, velký jsi, Bože!«
Chtěje využiti jeho zbožné nálady, ptal jsem se ho rovněž šeptem:
»Odkud víš, Názele, že je Bůh?«
Mlčel.
»V dobrém se tě ptám, Názele, odkud víš, že je Alláh? Což jsi ho viděl?«
»Mlč, Múso,« bylo vše, co mi Názel odpověděl.
»Proč bych měl mlčeti? Právě jsi volal: Velký jsi, Bože! Z toho soudím, že věříš,
že Bůh je. Nemůžeš mi pověděti, proč v Boha věříš ?«
Názel po mně zahlédl, zavzdychl a pobídl svou velbloudici k rychlejšímu kroku, neodpověděv ani slova. Po nějaké chvíli zarazil své zvíře a ukazuje před ně hůlečkou, ptal
se zvučným hlasem:
»Co vidíš, Múso, v písku přede mnou?«
» Stopy.«
»Čí stopy ?«
Prohlédnuv si Čerstvé stopy lépe, odpověděl jsem: »Stopy pštrosa.«
»Viděl jsi kdy pštrosa v tomto Nefúdu?«
»Neviděl.«
»Odkud víš, že je v něm pštros ?«
»Tyto čerstvé stopy mi to povídají.«
»Div divoucí! Tyto stopy, kterých tu včera nebylo,, a které nejbližší vítr zahladí, ti
povídají, že je v tomto Nefúdu pštros. A stopy Alláhovy ti nepovídají, že je na tomto
světe Alláh ?«
»Kde jsou stopy Alláhovy ?«
»Ty, Múso, se ptáš mne, Názela, kde že jsou stopy Boží? Pohleď vpravo, pohleď
vlevo; podívej se vpřed, podívej se vzad; pozoruj stopy Boží a netrap mne, Názela,
otázkami, odkud že vím, že Bůh je!«

Poušť výzkumníka Musila nadlouho objala, živila ho svým odmlčením,
prohloubila jeho uvažování o věcech života a smrti, prosytila jej svou odvěkou moudrostí. Musil ví o »božské jiskře« v člověku, ta ho odevždy
k lidem vábila, tu v nich probouzel a živil, neboť jenom z ní vyšlehne
vpravdě živoucí plamen víry, odvahy, věrnosti vědě i umění. Stín a chlad
mrtvé učenosti tě ve styku s ním sotva kdy odradí. Výzkumce orientalista,
jenž pročetl stohy knih, lecčehos podstatného se dobádal, mnohé důležité
otázky nově osvětlil a prospěl světové vědě četnými poznatky, jichž se dopracoval s nasazením vlastního života, muž, jenž se přidržuje, jde-li o vědu,
ve všem přísných hledisek a odvažuje odstíny slova bezmála na lékárnic307

kých vážkách, rozumí si, podle vlastních slov, nejlépe s mladými i starými
dětmi a říká dneska nadmíru moudře: »Nějaký starý svědomitý odborník
mně jednou pravil: Kdo málo myslí, rozumí všemu, kdo uvažuje, zakrátko
se přesvědčí, jak teninká je vrstva skutečného vědění.<<
Historie, krajiny a lidé. - Musilovo výzkumnické putování, jak nám je
obrazí cyklus jeho cestopisů, má ve všem všudy správnou perspektivu.
A jeho obrazy z Blízkého Východu mají též pravou duchovní hloubku,
čímž rozumím pevné zachycení současnosti a zároveň její spětí s životadárnou minulostí. Na každé té své pouti i výpravě křísí výzkumce Musil
minulost tepem svého srdce, dechem svých úst. Muži velmi živé obraznosti,
ale též jasného pohledu, není minulost nějakým záludným sarábem, přeludem pouští, nýbrž nepohasínajícím ohněm lidských gest, jejž ovsem oživujeme, jímž jsme však též provířeni a v myšlenky, city i činy unášeni. Není
v těchto cestopisech nikde jeho cílem rozšlehnout nám před očima dramaticky vyhrocenou historickou fresku, ale jeho drobné obrazy z dějin, kde
dlouholeté studium a skvělá orientace v spletitých otázkách biblistiky a
orientalistiky vyznívají mistrnou zkratkou rozeného vychovatele, vrývají se
nezapomenutelně do čtenářovy mysli, zkropivše vpravdě živou vodou jména
a děje, jež nám zaznívaly hluše, či se odvíjely schematicky. Jak působivě
připomene na př. Musil zajordánskou křižáckou pevnost Kerak; jak se ti
vryje do paměti vše, co píše o sv. Janu Křtiteli! A to jen naznačuji...
Světová věda vděčí Musilovi za průkopnické mapy Petrejské Arábie,
města Uádi Músa (Petra) s okolím, severního Hedžázu, severní Arábie,
jižní Mezopotámie. Osm jeho cestopisu rýsuje nám před očima plastickou
mapu těch krajů, jimiž výzkumník Musil za léta putoval, nadmíru výrazně
a do posledních živých podrobností, ač nejde u Musila nikdy o pouhý sled
záznamů, jak je nalézáme v mnohém světově proslulém cestopise, ale o živoucí organismus, nesený duchem spirituálního realismu, kde pod nebem
Alláhovým nabývá i sebedrobnější detail každodenního života jakoby sváteční podoby. Dnešní Zajordánsko, Irák, Sýrie i část Saudské Arábie vytonou v nich již proto tak názorně, že si venkovansky cítící Musil všímá
polních prací, spoluprožívá s tamějšími pěstiteli, sedláky i sedláčky, všechny slasti a strasti jejich každodenní lopoty, stará se nad každým úhorem,
raduje se z každého zavodněného a svěžestí prodechlého místa. A. Musil,
jak již má rád košacení rodů a rodin, plápol osení a zbarvení dozrálých
plodů, Musil hospodář a sadař sbližuje se tam na Blízkém Východě všude
s Boží prstí, a když byl takto vlastně ony krajiny zčásti odorientalisoval,
zbaviv je nánosu líbivé, křiklavé místní barvy - i tak zbývá, jak ještě ukáži,
v jeho cestopisech dosti místa pro bohatě odstíněný rytmus orientálního
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života - vede nás i v prostředí zdánlivě tak těžko pochopitelném k odvěkým
zákonům života a smrti a ukáže nám pod tímto zorným úhlem i kočovníky
pouště, o nichž se toho již tolik nabájilo.
Lidé z minulých dob, i ti, s nimiž se Musil potkal při svém putování,
rýsují se v jeho cestopisech jako živí. Z prvých let Musilova pobytu na
Blízkém Východě vrací se ti stále na mysl takový Antún Abdrabbo, mladý
kněz Arab, obětavý a tichý člověk, nad jehož měkce vychvívanými slovy
i činy se již zrovna vznáší stín předčasného skonu. Z čelných postav
arabské pouště připomínám slepě krvežíznivého Audeho-abu-Tájeh, knížete Núriho, jenž jako by při své někdy váhavé a ztesknělé povaze nemohl rozplašit chmury, co zbyly v jeho mysli po vražedných půtkách, nebo
Názela, takovou šammarskou lištičku Bystroušku, človíčka nepatrného
vzhledu, ale lvího srdce, melancholického vdovce, předobrého syna a
otce, milovníka sladkého čajíčku a slovních zdrobnělin a přitom nejlstivějšího, nejbystřejšího a nejodvážnějšího šammarského nájezdníka oněch
dob; život, jenž píše často ty nejpodivnější romány, vytvořil kdesi v arabské poušti v Názelovi protagonistu, jenž usvědčuje každým svým počinem z nedomyšlenosti ty, kdož si v románech libují v postavách »jakoby
z jednoho kusu«, v odvážných mužích bojovnících »herkulovské postavy«
atp. - A všech těch postav a postaviček, jimiž se Musilovo pásmo zrovna
rojí, by ses dlouho nedopočítal. Jimi prokázal Musil, že se dívává na
život i očima romanopisce a zároveň to, jak intensivně uměl, on, badatel
neúmorné píle studijní, prožívat báseň života.
Výzkumce; Músa. - Rodná Haná, kraj, kde cítíš pevnou půdu pod nohama, končina, kde tvůj zrak zalétá povětšině volně k obzoru, naznačuje
se mnoha svými rysy i v svém houževnatém synovi. Není to nehanácké,
jestliže Musil vybízí mládež, »aby šetřila časem, zdravím i penězi«. Selská
hanácká povaha hledává též v životě a v lidech konec konců spíše to
trvalejší, vyhraněnější, než aby přeceňovala přechodné módy a tíhla do
čtvrttónů citů i myšlenky. S těmi dobrými i špatnými povahovými vlastnostmi toho kterého národa i kmene je tomu ostatně jako s obsahem lékárnických lahví, kde nálepka jednoplošně konstatuje: sílivý prostředek, hořlavina, droga, jed, vždyť je těch lepších i horších povahových sklonů dost
naseto do každé lidské povahy a záleží především na tom, co se za naší
spoluúčasti dny a lety vytvoří z oněch složek tím nejsložitějším dosováním, záhadnou alchymií, vytvářející zponenáhlu charakter, bohatě rozkošacenou osobnost. O Hanácích říká se na př., že jsou takoví i onací.
Vpravdě lze z daných možností povahových vykřesat dost odlišných typů,
byť i základní rysy ukazovaly na stejný původ. Dost dobře to naznačuje
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věta, že prý to léta trvá, než se Hanák do něčeho vloží, pak že prý je však
z nejhouževnatějších a zvolené cestě z nejvěrnějších. Výzkumník Musil byl
nepochybně z rodu těchto hanáckých povah průkopných, nezlomných...
Svého svérázného životního stylu nedopjal se Musil jakoby nic. Sám
zdůrazňuje s jistou uklidněnou ironií, že to u něho Šlo v mládí se studiem
a vším ostatním dosti ztuha. Nikdy nekráčel životem s úsměvem snadného
vítězství na rtu, všeho se dokřesal zpoznenáhla, vlastní pílí a vytrvalostí.
Pro čtenáře jeho cestopisného cyklu je to podívaná nadmíru nebádavá,
když mohou sledovat jakoby krok za krokem, jak se Musil znenáhla orientuje v složitých poměrech Blízkého Východu, jak vyspívá z nezkušeného
poutníka v muže, jenž za prvé světové války může na př. na sebe vzít, nelekaje se tělesných útrap i nástrah, účast v jednání o mír mezi tehdejšími
čelnými arabskými náčelníky. Trpkost za trpkostí, zkouška za zkouškou,
nemoc za nemocí; a všem těm úderům, po nichž se slabší povahy leckdy
hroutí, odpovídá Musil novou svěžestí, stále větší odolností; že nám
ovšem muž jeho ražby ukazuje vždy i rub tohoto vítězení nad sebou samým,
není snad ani třeba zvlášť podtrhovat. Dny prubování; pevná důvěra
v Boha a jeho úradek. Sebejistota muže, jenž »spoléhá po Pánu Bohu jen
na sebe«; nikdy však ani stopy po romantickém titanismu v nekonečnosti
pouště.
Nevykořenil-li bys v Orientě z mysli předsudky a radu »přijatých
myšlenek«, vyplynuly by ti brzy zpod péra ukvapené soudy, nakvašená odsuzování. Výzkumník Musil sžíval se s cizím prostředím s velkou bezelstností duše a myslí nepředpojatou, s pokorou ducha i srdce, tak prostě
a samozřejmě, jako se uměl vždy v životě vymknout z tíživých společenských pout. Zazdálo se i leckdy, jak říkává, tam pod nebem Alláhovým,
pod blankytem kočovníku, jako by se byl oprostil od všeho evropského až
tak, že už na chvíli vnímal svět bezmála arabskýma očima. Dramatický příběh života Musilova má leckteré episody, kdy se náš výzkumník svým konáním vepsal v proud tamější skutečnosti, a tak výrazně, že si budou u jeho
kmenů Beni Sachr a Ruala ještě dlouho a dlouho vzpomínat na »šejcha
Músu«. Vždy jsem se domníval, že mužná hrdost souzní nadmíru přirozeně s pokorou srdce, s pravou skromností, jíž nebývá v nitru lidí navenek
bůhvíjak zpokornělých a poct prý nedbajících. Muž jeho osudů a povahy
mohl si plným právem, aniž by to svědčilo o samolibosti, rozestřít před
očima čtenářovýma scénu plnou orientálního kouzla, onu z oasy Džouf,
kdy jistý Ámer přednáší za doprovodu arabských houslí, rebáby, na obecnou žádost báseň o šejchu Músovi, již složil kníže Núri. A stejně musilovsky vyznívají opět scény, kdy se náš výzkumník cítívá, pokud jde o to
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lidské, týmž synem Adamovým jako kterýkoliv z tamějších »bosáků«, jen
když v té chuďasově duši zanítil Alláh jiskérku touhy po dobru i kráse.
Musil, chtěje dosáhnout svých vědeckých cílů, nemohl své přátele, druhy
a pomocníky dráždit v tom, co měli za nejsvětější. Napomínal je však, kde
to jen možné bylo, snažil se poodvést je s cesty násilí a egoismu. Musil výzkumník měnil se znenáhla v Músu, jehož ucho, srdce i dlaň byly vždy
otevřeny, přiblížil-li se k němu vpravdě trpící. V poušti stáváš se více sám
sebou, tam si uvědomuješ svou povahu do posledního záchvěvu. Cestopisy,
jak je známe z péra polárních badatelů atd., bývají často autoportrétem.
Samota vede leckdy k zkoumání vlastní tváře. V Músovi svého cestopisného cyklu se A. Musil násilně nestylisoval, vyznačoval jen ony rysy své
povahy, jež pokládá za charakteristické i hodné následování. Mnohé vrozené sklony jeho povahy se působením pouště a stykem s tolika osudem
krutě postiženými lidmi vždy více prohlubovaly; Orient to byl, kde se plně
rozhleděl v světlo živoucího Boha, jejž zvou Muslimi Alláhem. V Orientě
rozjihla jeho mysl v nejkrásnějším slova smyslu k té své »músovské«
moudrosti, vyhýbající se každému planému rozcitlivování, ale chápavě přístupné všem opravdu lidským citům. Výzkumník Musil zůstal i v Orientě cílevědomým vědeckým pracovníkem, jenž lituje každého ztraceného
dne; Músa chápal z celého srdce svého a z celé duše své myšlenky
a city všech těch drobných Orientálců, jimž je mírou všeho konání, v tom
jejich podivném bezčasí, jen a jen Alláh. Výzkumník Musil dovedl se dívat
energicky vstříc sterým tíživým i krutým skutečnostem válečnického, nájezdnického života; Músa, jejž znali leckde na Blízkém Východě jako lékaře těl i duší, uměl napsat o matce arabského hocha, ztraceného kdesi se
smrtelnou ranou mezi cizími: »Chvíli jsem se rozmýšlel a jižjiž jsem měl
na jazyku výmluvu, když jsem pohleděl do očí matky Doukánovy. Byla
v nich celá studnice bolesti. Snad nikdy jsem neviděl tak tichý, hluboký a
opravdový žal. - „Pojedu, matičko, pojedu." Músa, byť i jeden d'Annunziův nohsled napsal, že jedině omluvitelnými slzami mužů jsou slzy, podobné těm, jež prolil dávný vojevůdce, když byly shořely jeho válečné lodě dojímá nás všechny, když píše v kapitole o smrti Doukánově: „Nač bychom ho umývali? Nač bychom ho do jiných Šatů převlékali? Umyl se
svou krví. Uložíme ho, jak ležel zde." Omotali jsme ho jeho košilí a odnesli k blízkému hrobu. Nikdo nepromluvil ani slova. Naše slzy kropily
tvrdé kameny, kterými jsme hrob zakrývali.«
Obrazy z Orientu. - Orient splývá pro leckoho z nás s představou vonného chaosu, zkad jižjiž vytonou oslnivě jasné hvězdy, s vidinou opojného
povlávání Tisíce a jedné noci. U Musila není ovšem ani stopy po takovém
unylém oparu. Lidi a věci Blízkého Východu neobestírá u něho »sfumatto
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rozkoší a krve«. Dívá se na ně rozvážně, chápe v nich to vesměrně lidské,
líčí nám je tak, jak se rýsovali v jeho přímém, obrysy přesně zaznamenávajícím zraku. A přece jenom donikají v tvou mysl z přítomného cyklu jakoby
rytmy orientální melopeje. V hojných příbězích, jimiž prokládá Musil své
záznamy deníkové, zeměpisné, dějinné a lidopisné, rozvíjejí se obrazy orientálsky sugestivní, byť to z Musilova pojetí, když vervně a protříbeně zaznamenává ono vyprávění svých dávných přátel a druhů, nikdy nezadýchne
romantickou omžeností.
Blízký Východ v Musilově pojetí pro nás zlidštěl, když nám byl autor
ukázal, jak ztuha bojují tam namnoze synové Adamovi o svůj chléb. I po
tomto odorientalisování zbývá však v jeho odstavcích dosti orientálních
perel, a to zvláště tehda, když nám autor přepisuje tamější písně a básně,
onu samozřejmou vůni tamního života v letech, kdy Musil po Blízkém
Východě putoval; a zcela se přece jenom nerozprchla atmosféra neproměnného Orientu, ta zvláštní směsice krve, rozkoše, poesie, melancholie
a tlení, to ovzduší pomíjejícnosti, kde se vám zvlášť často zazdá, že je váš
pozemský život jen takový saráb, přelud s vámi si zahrávající pouště...
Alláh a znova Alláh! Život se zdá jen takovou krůpějkou, jež se může
kdykoliv rozprchnout; prochvělo to jistě, ač jenom prchavě, i výzkumníka
samého, když se za prvé světové války octl těžce nemocen v přízračném,
epidemií ohroženém Bagdádu, kdysi městě Tisíce a jedné noci, městě Harúna ar-Rášida...
Musil vložil do svých cestopisů mnoho a mnoho fotografií, z nichž vyzírá ta dnešní zpustošenost, bezvodnost a tesknota krajů, kde to kdysi bouřívalo životem. Zahleďme se jenom na překrásné snímky z města královny
Zenobie! - Slovo jeho cestopisů zůstane však tím nejvlínavějším a vskutku
trvalým svědectvím o krajinách a lidech Blízkého Východu v těch letech,
kdy jím výzkumník Musil putoval s očima otevřenýma...
U studnic orálního stylu. - Ti, kdož četli ve staroříšských kursech část
Joussova přehledu soudobých hlasů o (tak řečeném orálním stylu, uvědomí
si zajisté, že se v Musilových cestopisech ocitáme rovnou »v ethnické laboratoři« o níž oni badatelé často hovořívají. Moderní věda zdůrazňuje ustavičně, jak je důležité ponořit se už i každodenním životem k samotným
zdrojům živoucího, mluveného slova, máš-li se dobádat vskutku něčeho nového o alchymii, předcházející pohybům, gestům ve vlastním slova smyslu
a též složité gestaci hrdelně-ústní, gestům - či hnutím - větným neb slovným.
A Musil netíhl sice k těmo složitým otázkám, týkajícím se »řeči« pohybů
i živoucího lidského slova, ale cyklus jeho cestopisů nás vede do krajů, kde
noviny zastupuje živé slovo vyprávění, a celým svým ustrojením svědčí
nadto o pravdivosti mnoha poznatků o tak řečeném orálním stylu těch
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autorů, kteří mnoho prožili a dovedou pak zobrazit své naléhavé vjemy a
dojmy ve stylu, zaznívajícím dechem a teplem lidského hlasu.
Musil, jak o tom svědčí jeho cestopisy, reagoval na skutečnost smysly
neopotřebovanými, hlavně pak zrakem a sluchem. »Film jeho představ«,
lze-li tak říci, rozvíjí se nyní v jeho cestopisech klidně, stejnoměrně, a věci
i lidé rýsují se zřetelně, ale bez zatěžujících detailů.
A přece zde nikde nejde o střízlivou vědu, o pouhý popis zvyklostí i čistě vědecké práce Musilovy mají svůj jednotný, upoutávající styl, jak
vím z četby českého rukopisu knihy Zvyky a obyčeje kmene Ruala - neboť
celý tento cyklus oživuje Musilova křepká a energická osobnost, vše je zde
také ponořeno do jitřního ovzduší čistoty, kdy jako by se člověk i věci rozpomínaly na stvoření a ztracený ráj. Podoben poněkud orientálním recitátorům, kteří vytvářejí překvapivě svěží celky ze staré slovní zásoby, působí na nás do poslední věty ukázněný Musil zejména oním zjasněným souladem, v nějž rozehrál celý svůj poklad zkušeností, obrazů a vidin. Neváhá
někdy, líčí-li přírodu, dohlédá-li v historické děje, i obměněně opakovat,
což je ostatně v intencích tohoto rozeného vychovatele, jenž ví, jak těžko
se nové představy a vědomosti uchycují natrvalo v naší mysli, a jindy nás
překvapí krásným obrazem velbloudic, jež jako by plovaly v moři běloučkých mlhovisk anebo výrazem tak svěžím, že je ti dávno známé slovo jako
by znova objeveno.
Mužně prosté věty těchto cestopisů je třeba číst nahlas, máš-li se
vpravdě pokochat specifickou vahou, harmonií, skrytou vůní a zvukovou
dotříbeností každé z nich. Nejsou to mrtvé litery, ale zvuk jednoho lidského hlasu, jenž by byl rád slyšen i po letech. Není to filigrán a vzdušná
krajka, ale moudré, z nitra v tebe namířené slovo rozsévačovo... Je nad
slunce jasnější, že by styl toho, kdo se vnořil do bible, styl, jenž v tom
svém domáckém uchopení skutečnosti a pro svou svěžest pokračuje v nejlepší české tradici takového K. J. Erbena, mohl být zplna osvětlen jen delší
studií. Vypisuji zde aspoň několik vět, z nichž povysvitne, co krásy a citu
může být vydechnuto několika zdánlivě prostičkými větami »orálního
stylu«.
»Poobědvali jsme ve stínu mohutného keře tarfového. Široko daleko nemela tato
tarfa sestry; samotinká se Černala v narůžovělém písku. Písek byl její nepřítel i její
ochránce. Rád by ji byl zasypal a přece chránil vlhko před horkem slunečním. Vábila
nás; hlásila se k nám, živá k živým.«

( V roklích edomských.)

A jak výrazně a libozvučně rozehrávají opět slovní gesta prostou celkem skutečnost, hrst exotických místních jmen.
»Tam nájezdníci kmene Zefír, tábořícího až skoro u Perského zálivu, přepadli velikou karavanu obchodníků z osady Ana. Nakoupili jemného perského tumbáku, jaký se
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kouří ve vodních dýmkách, a lehounkých, jakoby hedvábných plášťů, tkaných v Bagdádu,
a vezli své zboží na 120 velbloudech do osady Ana a odtud do Syrie.« ( V biblickém ráji.)

Zde historická zkratka:
Chalífa Otmán byl zavražděn. Jeho krev lpěla na koránu, z něhož se modlil, na košili, již měl na sobě, a na useknutých prstech jeho ženy, která ho svým tělem chránila.
Korán, košili i prsty přinesli uprchlí přátelé Otmánovi do Sýrie. Mluvily, třebas byly
němé.

Obraz východního města:Všude

se jevil život, svědčící o velkém městě, o Bag-

dádu. Bylo zahaleno hustou pokrývkou vodních par a spalo, spalo na březích překrásné
řeky, plynoucí majestátním klidem k moři. K severu zářily nad městem a nad parami
pozlacené báně Šíitské svatyně Kázimén.

( V biblickém ráji.)

Z t. zv. syrové skutečnosti, v které rozmáchle těží naturalisté, čerpá
Musil mistrovsky a vycítíš z výběru slov dvou drobných Orientálců i vztah
mimostojících k té barvité scéně:
Náser a Muhammed pracovali rukama, nohama, hlavou, ba i jazykem; ušlapávali
vlhká místa; tlačili zdráhající se zvířata; podpírali rameny a hlavami náklad a pokřikovali, upozorňujíce velbloudice, jak by si měly počínati:
»Dej pozor, hnědko, na svou pravou přední nohu! Kam strkáš, černý bubáku, svou
levou zadní nohu? Co se rozmýšlíš, ty popelavá? Běda, hrozí ti bolest, běloučká. Svalíš-li se, věz, že si omotám tvá střeva o tuto svou unavenou pravici. Oh, ty matko neštěstí, ty jsi se svalila. Hle, již tasím svůj nůž a teď tě zabiji. Kde máš svůj náklad, ty
namodralá? Myslíš si, že jej za tebou ponesu? Ty ještě utíkáš? Ach, ty nevěřící duse!
Svým jednáním ukazuješ, že nepocházíš z pořádného rodu. Kdo ví, s kým tě tvá matka
zplodila!«

Závěr. - Přítomný cyklus rýsuje se nepochybně v čele naší vcelku chudičké literatury cestopisné. Vyvěrá z dramaticky vzrušeného života, nabádá
pravdivě a plným právem k mužné odvaze, k věrnosti vědeckému neb uměleckému cíli, učí ctnostem, bez nichž se neobejde žádná práce trvalé hodnoty. Musil vybudoval za léta skutečné dílo, jak svými jinojazyčnými vědeckými knihami, tak přítomným cyklem, doposud nedokončeným souborem Dnešní Orient i překrásnými knížkami pro naši mládež. I leckterý
náš romanopisec mohl by se od něho učiti tomu, že knihy nevznikají z touhy
po úspěchu, ale z dlouholetých zkušeností toho, kdo procítil a promyslil
svět v celé jeho mnohotvárnosti; a nestojí za následování už ta musilovská
přesnost v zachycování lidí i věcí, to jeho umění charakterisovat člověka,
to jeho houževnaté tíhnutí k stylu hutnému, rozvíjejícímu se den po dni
bez rušivých zásahů chvilkové nálady?
Byly knihy, které doslova zabily slabší povahu. V těchto, o nichž se mi
tak dobře psalo, strou se čtenáři před očima širé prostory, zrovna vybízející k tomu, aby tělesně a duševně zesílel a naučil se přemáhati překážky.
Jistě bys nenašel nikoho, kdo z nich, skláněje se nad nimi čas od času
znova, nenačerpal nových sil, koho neprokřísly tonicky, světlem úsvitu.
Hlásí se, živé k živým, jako onen mohutný keř tarfový...
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František Beneš
VÝZNAM PEČETÍ
pro n a u k u o z n a c í c h a p r a c o v n í výsledky a ú k o l y
na t o m t o p o l i b á d á n í

II.

Dále jsou pečeti heraldiku bohatou studnou poznání řádu heraldiky,
především ve středověku; tehdy panující řád bychom znali tuze málo,
kdyby se nezachovaly pečeti, jež nás poučují na př. o vzájemné poloze
Štítu, přilby a klenotu, na kterou stranu i kdy tak byl nakláněn štít a přilba,
jak přilba byla položena na štít, v jakých různých kombinacích mohou býti
ve znaku použity figury heroltské i obecné, klenoty atd.
Pokud dnes o tom všem z české literatury víme, víme v podstatě jenom
tolik, kolik nám toho uložil ve své knize Král z Dobré Vody, Martin Kolář
a Karel Schwarzenberg.9 Poněvadž nelze tvrditi, že by pracemi těmi bylo
řečeno jedině správné a poslední slovo, je třeba dále bádati a výsledky dosavadní práce revidovati.
Vše to výstižně charakterisoval Král z Dobré Vody, když napsal v citovaném díle (str. 2 8 ) : »Hlavní důležitost, jíž nikdo a nikdy pečetím
neupře, záleží... v tom, že ony po větší části zachovaly nám znaky rodův
starých, vymřelých a heraldické formy své doby. Pečeti tvoří nepřetržitou
řadu skvostných vzorů heraldických a nevysýchající pramen pro srovnávací
jich studium. Bez znalosti pečetí ze staré a starší doby nelze při studiu
heraldiky vůbec se obejiti; neboť jiných stejně starých a dobrých památek
jest pořídku.«
Konečně budiž připomenuto, že heraldik, studuje pečeti, bude moci
též řešiti leckterý problém:
Pečeti z druhé pol. XIII. stol. jsou většinou štítovité. Jejich pečetní
pole je proto rovněž štítovité. V něm pouze znakové znamení a opis. Je
tento vzhled pečetí korespondencí ke vzhledu bojového Štítu, jenž, ovšem
bez opisu, takto vyhlížel? Bylo pečetní pole cítěno jako pole štítu, pečeť
tedy odrůdou znaku ? A za druhé. Proč později nebyla ryta pečetidla o štítovitém pečetním poli a zvolen tvar jiný; proč ovládl zcela kruhovitý tvar
pečeti, kde pečeť - v pečetním obrazu - znak nesla - znak již o základních
9

r. Král z Dobré

Vody, V.:

Heraldika.

(Praha, Rudolf Storch, [ 1 9 0 7 ] . ) - Kolář,

Martin: Českomoravská heraldika. I. Část všeobecná. Již upravil August Sedláček.
Česká akademie, 1902.) - Schwarzenberg,

Karel:

Heraldika.

(Praha,

(Praha, »VyŠehrad«, v kni-

hách Řádu, 1941.)
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prvcích, jak zůstaly trvale. Bylo to způsobeno základní změnou dosavadního heraldického cítění, jak se projevilo v době, kdy bojový štít přestal
býti zbrojí užívanou a vznikl štít heraldický, či nutností odlišiti od sebe
znaky též různými klenoty, což se u pečetí nemohlo státi, bylo-li pečetní
pole zároveň polem znakového šítu a bylo by chybou proti řádu do pole
znakového štítu rýti ještě štít, nebo pouze touhou po ozdobnějším pečetním
obrazu či znaku ?
Otázky ty, myslím, nebyly dosud řešeny; výsledky studií tímto směrem
vykonaných staly by se podkladem k vyslovovaným, avšak dosud vpravdě
ničím nedoloženým tvrzením o vzniku heraldického štítu, znaku a jeho
vzhledu. Současně budiž poznamenáno, že to jistě není jediný a poslední
možný problém, jenž se vyskytne.
Vidíme, že výčet různých možností těžiti z pečetí lze shrnouti sice jenom
do několika bodů, ale body ty že lze rozvinouti tak široce, že v ně můžeme
zahrnouti všechny otázky v heraldice. Není tudíž heraldické otázky, k jejímuž řešení by pečeť nemohla něco říci. A proto platí slova Krále z Dobré Vody, že »bez znalosti pečetí ze staré a starší doby nelze při studiu
heraldiky vůbec se obejíti«.
Ukázali jsme na důležitost pečetí pro bádání o znacích.
O způsobu práce heraldika, když přistupuje k pečetím jako k historickému pramenu, platí, co bylo uvedeno v úvaze o úkolech bádání o heraldice:10 při bádání o znaku vyčerpati vždy též sfragistický materiál,
z něho těžiti soustavně, programově zaměřené, s cílem připojovati jeden
výsledek bádání k druhému, část k částem, aby z nich vznikl celý obraz
heraldiky, pečetní obrazy studovati dostatek hluboce, probádati znak, vývoj
a proměnu znaku, jak je v obrazech těch zachyceno, příčiny toho atd. Nestačí je jen popsati nebo použiti jako předlohu, když třeba znak tak či onak,
jak starý, tak nový zobraziti. Dále třeba studie doprovázeti reprodukcemi
pečetí, aby znalost sfragisticko-heraldického materiálu se rozšířila a tak
byl mnohdy pro další bádání též zachován v obrazech doklad, jehož originál se ztratí, propadne sám zkáze atd.
Heraldické bádání má však kromě úkolu těžiti poznatky ještě obtížné
a velké úkoly jiné.
Bylo řečeno, že valné zlepšení v celkové dnešní nevšímavosti k pečetím nenastane, dokud se badatel nebude moci dověděti, kde jaká pečeť je
uložena, aniž musel zdolati těžké překážky heuristické. Tak znovu si uvědomujeme potřebu poříditi seznam dochovaných pečetí nebo ještě lépe
»Atlas českých pečetí«, edici to, v níž by byly reprodukovány všechny u nás
10

Beneš, František:
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( 1 9 4 3 ) , 250-253.

dochované pečeti a jež by se jako obrazový katalog našich pečetí stala
přebohatou studnicí pro rodovědce, dějepisce umění, diplomatika, epigrafika atd. a prokazovala by každému z uvedených badatelů služby neocenitelné.11
Heraldiku by tento atlas prospěl jako neocenitelná pomůcka ve všech
případech, kdy mu prospěje pečeť. Listy »Atlasu«, podle časové posloupnosti a věcně v jednotlivá oddělení uspořádané, byly by ideálním obrazem
vývoje znaků šlechtických, duchovenstva, měšťanů, znaků městských, ce11

Potřeba vydati atlas pečetí byla cítěna od samého počátku novějšího bádání o pe-

četích. Vyjádřena byla nejprve neurčite v podobě požadavku vypracovati seznam pečetí;
tak ve slovech F. J. Z(oubka) : »Příspěvky sfragistické.« - P. A. VIII. ( 1 8 6 8 - 1 8 6 9 ) , 107.
Pak věc ta jisté tanula na mysli na pr. Antonínu Masákovi, když, zlákán byv sbírkou pečetí,
kterou koupila Společnost přátel starožitností českých v Praze, aby pečeti v ní chované
popsal a popisy a reprodukce jich otiskl, se rozhodoval vydati svou publikaci »Pečeti
šlechty České, moravské a slezské«, a tak byl k této otázce přiveden. Poznav jeho cenu,
formuloval Masák již požadavek, aby byl vydán atlas: »K tomu (t. j. aby bylo z pečetí
vytěženo, co je v nich skryto) vsak jest potřebí, aby se pečeti staly všem badatelům přístupnými, a to se může nejlépe státi dobrým jich zobrazením. Pěkného pohledu poskytuje veliká sbírka pečetí, ale uložením jich v skřínkách málo ještě věda získá! Sbírky sebevětší (zvlášť neurovnané), s originály a otisky sebevzácnějšími nejsou nic platný. Ven
s nimi, na světlo!« A formuloval nejen požadavek vydati atlas. Nadhodil i otázku, jak
by bylo možno jej uspořádati, pomýšleje při tom však pouze na pečeti Šlechty; došel k závěru, jenž je základem rozdělení atlasu, vydávaného Františkem Benešem:

uspořádati

reprodukce pečetí v atlasu podle krajů, v nichž jednotliví majitelé pečetí sídleli, nebo
podle rodů majitelů. František Beneš učinil kompromis; pečeti drobnějších rodů zahrnuje
v jeden svazek podle kraje, kde jich majitelé žili, pečetím rodů velkých je vyhrazen
svazek samostatný. Vydati atlas

pečetí se však Masák neodhodlal a jen si postěžoval, že

»se soupisem všech pečetí Českých, veřejných i soukromých... nebylo bohužel posud ani
2ačato, a přece bohatství naše v tom oboru jest převeliké«; popsal a reprodukoval toliko
náhodný shluk pečetí, obsažených v jedné sbírce péčí sběratele. »Atlas českých pečetí«,
poznav jeho velkou cenu, započal vydávati teprve František Beneš v r. 1938, jenž mu
při prvých krocích vložil do vínku pevnou vůli vykonati cenný kus práce, vědomí, že
je to úkol, jenž jedinec za svůj život snad vykonati nemůže, a proto i pevnou víru, že
v ní bude jinými pokračováno, aby byla dokončena. »Buď to počátkem,« abychom to
obdobně vyjádřili pěknými slovy Masákovými, »veliké práce... kterážto... arci sahá nad
síly jednotlivcovy, ale bohdá spojenými silami přece se k cíli přivede!« Je vydáván sešitově, tištěn na volných listech křídového papíru, a to tak, že na jednom listu je podrobný
popis pečeti, na druhém reprodukce pečeti; tak lze jednotlivé listy uspořádati v celek podle
vlastního přání. Rozvržen ve tři díly: I. ( - 1 4 3 6 ) , II. ( 1 4 3 6 - 1 5 2 6 ) , III. (1526- doba nejnovější), každý díl pak v serie podle majitelů pečetí: pečeti české šlechty, duchovenstva,
měšťanů, měst, cechů atd. Dosud vyšlo 9 sešitů. Program atlasu doposud však vydavatel
vpravdě neformuloval a jeho význam pro bádání o pečetích a znacích řádně ještě nevytkl.
Programová publikace ta je ale již připravena k tisku. Stručný náčrt významu a rozvrh
»Atlasu« však viz Beneš,

František:

Na okraj atlasu pečetí české šlechty,

a měšťanů. - Časopis Rodopisné společnosti čsl. v Praze. IX.-X.

duchovenstva

( 1 9 3 7 - 1 9 3 8 ) , 55-62.
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chovních atd. od doby nejstarší do dnešní, soustředěním heraldických vzorů z doby od X I . stol. dodnes, jež by spolu s atlasem znaků, zachovaných
v jiných památkách, bylo pevným, stálým východiskem a neměnnou základnou další heraldické tvorby obojího druhu, studnou poznání řádu heraldiky a všeho toho, jak bylo uvedeno.
Vydati »Atlas« je úkolem rozsáhlým, ale stejně tak závažným a cenným
svými důsledky.
Pak je zde další část vydavatelského úkolu heraldického bádání, jež
je vyvolána tím, že badatelé a zájemci usilují získati také kresbu znaku.
Podíváme-li se totiž na novou heraldickou tvorbu poněkud pozorněji, a to
nejen prohlédneme-li hotové publikace, kresby či jiné výtvory, nýbrž především pozorujeme-li díla, když vznikají, s hrůzou zjišťujeme, že jako
vzor, nikoli výjimečně, posloužily vinné vignety, nálepky a všeliká vyobrazení na navštívenkách, dopisních papírech, v nehodnotných publikacích
a j. Bez zřetele k ohromnému množství vzorů na pečetích, náhrobcích,
erbovních listech atd. tvoří se nově způsobem podiv vzbuzujícím. Badatel
sahá k předlohám, jež získá snadněji a rychleji, třebas jsou méně hodnotné
nebo docela bezcenné a škodlivé, protože pramenné předlohy nejsou zkatalogisovány a pořízené katalogy publikovány.
Zkušenost i skutečnost ta budiž výzvou k českým heraldickým pracovníkům, aby shromáždili dostatek hodnotných vzorů, jak byly zobrazovány
jednotlivé součásti znaku, Štít, obecné figury, přilby, přikryvadla, koruny
atd. od doby nejstarší do doby nové, reprodukovali je a provázeli studií.
Pak by bylo možno vydati atlas vzorných znaků z jednotlivých údobí heraldiky, jenž by byl obrazově podaným souhrnem řádu heraldiky, sbírkou
předloh pro reprodukci znaků již jsoucích, naučným slovníkem při tvorbě
znaků nových. Potom budou míti kreslíři heraldici-praktici pomůcku, jíž
jedině se zabrání škodě i nebezpečí, jež jsou dodnes a jinak by stále byly
heraldice způsobovány. I pro tuto práci budou pečeti mezi prameny na
prvém místě.
Aby oba uvedené úkoly bádání byly prováděny zdárně, je třeba pracovní organisace. Proto má heraldické bádání dalším úkolem provésti svoji
organisační výstavbu.
Sem patří především úsilí odstraniti neprogramovost práce, dotud roztříštěné a nesoustředěné, že celá odvětví zůstávají ladem, zatím co o jiné
látce souběžně pracuje badatelů několik, aniž o sobě vědí. Proto jedním
z důležitých organisačních úkolů bude, heraldickou práci usměrňovati tak,
aby byl část za částí sfragistický materiál po všech stránkách, potud, pokud
pečeť může heraldice prospěti, vyčerpáván.
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Úkol heraldického bádání a heraldického pracovníka pokud se poměru
heraldiky a pečetí jako heraldického pramene týká však nekončí tím, že
pracovník sám bude pracovati, jak bylo vytčeno. Současně je třeba mysliti
i na úkol jiný. Věda má sloužiti národu. Je třeba srozumitelně a nejvhodněji seznámiti s ní všechnu veřejnost; tedy ji též popularisovati. Kromě
ostatních vědních oborů popularisovati i znakovědu.
Poněvadž pak bádání to zároveň je a snad dlouho ještě bude závislé
především právě na práci laiků, třeba současně pracovníky ty získati k práci. Propagací. Získati jich co nejvíce. A pak usilovati, aby získaní pracovníci dosáhli výsledků co možno nejrozsáhlejších i nejhodnotnějších. Vědecký heraldický pracovník musí se snažiti badatele-laiky školiti, ať příručkami, studiemi či přednáškami, aby si počínali tak, jak si má
on sám, a splňovali, pokud nejlépe mohou, všechny úkoly, jak zde byly
uvedeny.
Heraldický pracovník se sfragistikem mají tedy spoluprací znakovědu
a nauku o pečetích též popularisovati, laické bádání tohoto druhu organisovati, usměrňovati a pracovníky pro úkoly, jež na ně čekají, školiti.
Protože zájem o heraldiku vzrostl, jsou tyto úkoly plošně rozšířeny;
poněvadž vsak vzrostl spíše ve veřejnosti laické, jež se obvykle spokojí jen
získáním nejnutnějších vědomostí, je třeba, aby bylo bádání prohloubeno.
Platí to jak pro retrospektivní studium znaků starých, tak zvláště pro onu
činnost, jež se obírá kreslením znaků.
Ideálem bádání o znacích pokud se týká jeho poměru k pečetím jako
heraldickému pramenu musí býti, dosáhnouti nejlepších výsledků, jež jsou
možné. Bude jich dosaženo, jestliže bude konáno cestou právě vytčenou,
přitom pak přísným vědeckým pracovním postupem a spoluprací badatelů
i laiků.12
12

Závěrem k této črtě budiž poznamenáno: Thema v ní není vyčerpáno úplně a je

probráno stručně. Vyčerpávající, plně doloženou studii pak za dosavadního stavu pokud
se týká možnosti čerpati z pramenů i přehlednosti knižních výsledků dosavadní heraldické činnosti nelze vypracovati v krátké době. Jde vsak o to, aby pokud možno brzy
vyšly podněty k práci a byly stanoveny zásady, jimiž bude nutno se řídit. Proto používá
autor, připravující podrobnější a dokumentárně i literárními odkazy doloženější studie
k jednotlivým složkám nadhozených problémů, přehledné a stručné formy článkové, aby
byla zjednána základna a stanoveno východisko pro spolupracovníky dobré vůle. V tom
smyslu budiž jeho studie přijímána i hodnocena.
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VARIA
Oficielní
Limonádový

avantgarda

Joe, pásmo parodii na morzakorovou
Premiéra 20. března

Avantgarda účelem

nebo prostředkem?

literaturu ve

Větrníku.

1944.

Prozkoumáváním obrodných divadelních snah

zjišťujeme, že u většiny avantgardních divadelníků jsou jejich pokrokovost a duševní
mládí vázány na mládí biologické. Často se ale stává, že avantgardnost

je výrazem

a vychází vstříc nejen potřebám přirozeně radikálního biologického mládí, ale že je
úvodem a přípravou k hlavní fázi jeho umělecké činnosti - na divadle oficiálním. Nepochybně má na tom podíl současná organisace divadelní práce - nezajišťující divadelníka
trvale experimentujícího - ale také míra hmotné jistoty pracujících umělců. Najdeme
ovšem příklady, že ani hospodářská nepřízeň nebo dokonce ani hospodářské zajištění
nedovedou odvésti názorově a umělecky silné jedince z cesty, kterou se dali.
Nebylo proto nikdy nouze o pohodlné zplošťovatele, vypočítavé přizpůsobovatele
průbojných hodnot požadavkům obecného vkusu a vnímavosti, chameleony

umělecké

konjunktury a tvůrčí zbohatlíky. A díky organisaci umělecké práce může být epitheton
»šikovný« použito stejně dobře pro obchodníka jako pro umělce. Špatný obchodník neprodá, ale dobrý si může založit slušný blahobyt.
Šmídova divadelní

synthesa a biomechanika.

Mezi základní objevy moderního di-

vadla po světové válce náleží definování synthetického divadla a jeho uplatnění a vynález biomechaniky. Tyto dva objevy předznamenaly poválečný a současný vývoj divadla.
Jsou ideologicky tak průbojné a doprovázené skvělými praktickými výsledky, že jejich
vsakování do vyprahlé, vymrskané a ideově malátné půdy poválečného divadelnictví stojícího souhlasně se současným hospodářským vývojem a dohasínajícími nadějemi na
únik z nesnází společnosti, které sloužilo v krisi a dočasné konjunktuře - dovede vzpružit
a podpořit mízní oběh uvadlých režisérských bylinek, žijících v chaosu ideových fondů
poválečné společnosti. Ale tato injekce živných hodnot nezanechává trvalých účinků.
Žádný lék neuzdravil nemocného proti jeho vůli. Transfuse nebyla tak jednoznačná ve
svém účinku. Poznatky vyrostlé z mateční živné půdy nelze jen tak přesazovat. Co vyrostlo
na slunci, nedá se bez újmy pěstovat ve skleníku. Orná půda není bařinaté třasovisko.
Synthetičnost a biomechanika jsou výrazovými prostředky pouze formálního rázu,
vyrostlé ale z ideální synthesy formy a obsahu. Revoluční forma je v tomto případě lící
revolučního obsahu. Právě tento dvoj zvuk pokrokové formy a obsahu téhož rázu činí
synthetické divadlo synthetickým a biomechaniku biomechanikou. Bez pokrokového obsahu
se stává sebeúplnější synthesa výrazových prostředků dnešního divadla formálním výstřelkem, samoúčelným trikem zaměňujícím k laciným a průhledným účelům funkčnost s náladovostí. Tento omyl je vlastně v zásadě nepochopením rovnocennosti účinu všech složek skladby.

Biomechanika

z původní mechaniky pohybové zkratky duševních stavů

upadá do manýr přehánění, do karikaturní manie bez útočného zaměření, prostě zkrotne
a stává se snahou »docela zábavnou«.
Tak také nezbývá Šmídovi nic jiného, než jít s proudem. Nedovede nebo nechce dát
(což je ve výsledku stejné) formálnímu výboji rovnocenný obsah. Jeho biomechanisace
se stává krotkým objektem zábavy obecenstva. Zachycuje jen periferii lidských citů,
okraje lidského konání a jeho vnější tvářnost. Jeho divadelní synthesa slouží jen k vyvo-
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lávání nálady, ale téměř nikdy není funkčním prvkem. Typickým příkladem toho jsou
jeho klauni. Z klaunství si vybral Šmída pro vlastní cíle jen ušlápnutost lidí stlačených
skutečnostmi do úzkých možností chápání, tichošlápskou naivitu bez uvedomelé a náhodné útočnosti, která je hlavním kladem a výslednicí jejich domnělé ubohosti a vlastním posláním celé postavy. Takto přičesaný a zpřístupnělý klaun je vatičkou podkládající jednotlivé výstupy, aby dobře seděly. Je spojovacím Článkem mezi obrazy bez vlastního významu a poslání. Klaunerie otupená o satiru a útočnost se stává stafáží Šmídovy
jevištní nadsázky.
Otázka parodie. Tento druh tvorby balancuje vždycky na nebezpečné periferii uměleckých hodnot. Uvítáme parodii jen tehdy, jestliže jejím objektem je hodnota. Taková
parodie svou hodnotou stojí vždy značně níže než její originál. V Lacinových parodiích
českých básníků nenalezneme nic víc než krotkou zábavu, humorné upozornění na
charakteristické rysy parodovaných básníků. Hodnotou se tato vtipná parodie nemůže
vyrovnati své předloze. Při tom je sporné, kam až lze vést tuto anarchisaci skutečných
básnických hodnot.
Nač parodovat něco, co samo o sobě je parodií na skutečnou hodnotu. Jestliže tyto
pahodnoty přesto někdo paroduje, jedná se o neuvědomělou destrukci pochybných hodnot, jež jsou obrazem psychologické destrukce společnosti.
Právem se tedy ptáme po účelu Šmídovy parodie morzakoru. Taková parodie může
sledovat tři účely různého poslání a hodnoty.
1. Napravovat.
2. Odhalit kořeny vzniku morzakoru.
3. Pouze pobavit.
1. Tento požadavek Šmída nemůže splnit. Proč? Nemůžeme přece pokládat obecenstvo za tak hloupé a bez pojmu o hodnotách, že by si samo nedovedlo bez Šmídova
pracného přesvědčování uvědomit, že brak je brakem a že morzakor je parodií hodnot,
byť vážně autorem myšlenou. Jestliže si lidé neuvědomí brakovost morzakorové literatury její vlastní četbou, Šmídovo představení je o tom nepřesvědčí. Naopak může dojít
k paradoxu, že hlediště Větrníku začnou vyhledávat Členové »Klubu přátel morzakoru«
a že se budou upřímněji a opravdověji bavit než dosavadní kmenové obecenstvo. Poněvadž
dojem z četby oblíbené literatury pobledne před »správným« podáním Větrníku. Protože
vlastnosti hrdinů jsou tu přiměřeně zveličeny,

situace přehnány ještě více nepravdě-

podobněji než v literární předloze. Co Větrník hraje, je daleko napínavější než to, co
Brdečka píše. Proč bychom tedy četli Brdečku? Tam až tato parodie může skončit.
2. Příčina výskytu brakové literatury ? Usměrnění lidové fantasie, obdobné vnucování
omamných jedů. Lidová fantasie se nesmí stát fantasií tvůrci, musí být svedena a umírněna tak, aby se nestala bojovým prostředkem vrstev, v nichž má být ututlána a vyústěna
tam, kam je třeba. To však při Šmídově představení patrné nebylo.
3. Tento účel splnil šéf Větrníku jak jen nejlépe mohl.
Limonádový

Joe.

O pochybnosti snah zesměšniti parodii hodnotné literatury jsme

si promluvili v dřívějším odstavci. Teď si všimněme vlastního představení. Romantika
příběhu zasazeného do doby nepopulárního pronikání civilisace koltů do západní Ameriky nás nemůže strhnout. Text sám o sobě není obdařen spontánním vtipem podporujícím výbuchy nelíčeného smíchu. Příběh vzbudí jen úsměv, který je na půl cestě ke
smíchu. Úsměv, který okamžitě zatrpkne, uvědomíme-li si poslání této legrace. Na skutečnou parodii má příliš málo drastické vtipnosti. Podle toho, jak známe pana Brdečku,
nabýváme stále více přesvědčení, že dodal Šmídovi svou obvyklou, vážně míněnou práci,
která si nezadá před sériovými morzakory. Na této předloze zbudoval pan Šmída před-
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stavení. Parodii tedy nedělal Brdečka, ale Šmída. Ten jí dodal také vtip. K jakým účelům
byl zburcován Větrník v dosud nebývalém počtu a za dosud neslýchaného halasu? Všechny možné vynálezy využity nebo zneužity defilují před divákem. Pojízdné praktikáble,
diaprojekce, zveličování a smršťování dějového prostoru, hudba všech stylů, tanec buď
jako prostředek vyvolávající prostředí nebo jako funkční dějový prvek, reminiscence na
filmové ,klaunerie a němý film, to vše bylo alarmováno k tomu, aby se divák jen pobavil.
Pro hodnotu herecké parodie platí stejná měřítka jako pro její literární sestru. Herec
se do ní snadno přehrává, jakmile paroduje typy a osobnosti a prostředí známé, má
všechny předpoklady účinku na obecenstvo. V nadsazení, které má vždycky lehčí možnosti
kontaktu s hledištěm než střídmý a z hloubky pramenící herecký výkon, v groteskním
příšklebu, ve vyjadřovacích prostředcích vnějškovitého charakteru spočívají herecké možnosti některých herců tohoto souboru. Předloha naznačující šaržovité postavy byla v tomto
smyslu pochopena a rozváděna víc, než bylo třeba. Celé představení bylo založeno a živeno
jedinou touhou vyvolávat legraci, prostředky někdy vtipnými, někdy až příliš otřelými.
Šmída, ačkoli v programu vystupuje (mimo jiné) jako střihač tohoto bohatého filmového pásu, neprojevil se v této úloze doopravdy. Představení sem tam nějaký ten střih
potřebuje. Je zdlouhavé. Zdlouhavost není znakem zábavnosti. A tento přívlastek měl
snad charakterisovat toto představení. Ne?
Historie se opakuje. Bylo to po světové válce, kdy mládež Šmídova věku ovlivněna
mocnými popudy doznívajícími ostatně ještě dnes, zahajovala svou činnost na Slupi.
Stali se nadšenými propagátory nových směrů

(jak bylo ostatně při jejich mládí samo-

zřejmé), ale od prvého okamžiku je jejich novatérství pouze rázu formálního. A tato
forma, jakkoli nová a objevná, sama o sobě nestačila, aby se stala vůdčí ideou této generace, určené obrodit divadelní tvorbu. Formální pokrokovost stačí pouze vyživit snahu
dělat divadlo. A dělat pouze divadlo je trochu málo pro divadelníka dvacátého věku.
Ovšem, tito avantgardisté dospěli zatím v oficiálně uznané divadelníky a není bez
zajímavosti, že se zhlédli právě ve Šmídovi, který je na nejlepší cestě překonat své avantgardní dětské nemoci a nastoupit dráhu režiséra oficielní avantgardy.
Eduard

Vojnar

KNIHY A UMĚNÍ
R o z p a č i t o st b á s n í k ů
Bohumil

Mach:

s kresbou

Z.

Prška snení.

Valentové.

V únoru

- Antonín

1944

vydal Pragotisk

Spálenka:

V. Petr v Praze jako 20. svazek Erbu. - Zikmund
sefa Lukasíka

v edici Plamen

Miroslav Haller:

srdcí,

v lednu

v Praze v edici Poesie,

Praskot hedvábí.

V

Skyba: Krvácející

1944

únoru

1944 vydal

ticho. Vyšlo u Jo-

s frontispisem Viktora

Poláška. -

Hovory u krbu. Jako 55. svazek Poesie vydal v lednu 1944

Melantrich

v Praze.
»Stálé rozdmychování nových neviděných
nicoty«

obrazů... mocněji hořet a vzplanout do

- to je podepsané doporučení knihy Prška snění

od Bohumila Macha, který

poslední dobou vydal několik sbírek. Ovšem autorovy verše, ač se dovolávají Máchy
i knih Kamila Bednáře a vůbec by se rády pohybovaly v rovině jakéhosi básnického pro-
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blematismu, jsou natolik slabé, aby dosvědčily, že z nicoty opravdu nic nevznikne. Tím
méně poesie, rostoucí z beztvárna. Verse Bohumila Macha vysloví vcelku jen tolik,
kolik jim dovolí nutné zpracování básnické formy, ale i ten zbylý volný prostor jest
nakonec vyplněn všelijak. Mach v něm proklamuje především sám sebe a dovolává se
přívlastků, které mu jen stěží mohou patřit. Ostatek pak vyplní sentimentalita a citová
klihovatina. To, co by zbylo, vešlo by se na dvě, tři stránky - samozřejmě bez trapného
obrázku Z. Valentové.
Stane se ovšem, že autor zručnější už v pořádání slov a smělejší v jejich výrazovém
výběru bude nám chtít namluvit svou zmatenost a útěk v pozadí, »jímž v klus je
osedlána barva« (nemluvíc ani o mrazu, který jeho »kosti loni už hryz'«) jako svůj
nutný básnický vývoj, ne-li dokonce osud. O to se pokusil v Praskotu hedvábí Antonín
Spálenka, který má za sebou už několik sbírek, z nichž prvotina vyšla před více než
10 lety. Jeho na pohled jisté a kategorické popírání vnějšího světa (»Neznám ten kraj,
kde právě vinařův lis / uchopil slunce za prsty a drtí jeho dlaň«) nemůže býti nějakou
bolestně prožívanou resignací, je-li mu toto popření samo příčinou
tohoto druhu:

pro výroky asi

»Kyv kolébky se vrací životem mým opožděn« nebo »ruce k žehnání

mi vzdouvá hříšný tep«. Neboť právě ty první verše, ke kterým se Spálenka ontologický
nechce znát, označí kritik za zbytky skutečné poesie v autorově knížce proti těm, které na
příklad v básni Máj jsou literátským klišé nejhrubšího zrna (mírně řečeno)

a jinde

jen nehorázným lepením pojmů, jež nemožno ovšem nazvati básnickými obrazy, neboť
k ničemu nesměřují, nic nevysvětlují ani neoznačují. Kromě básníka samého ovšem, jenž
však tímto »postupem« ztratil prozatím možnost východiska, poesie, jež by nesla řád
jeho básně.
Básně Zikmunda Skyby, které asi před čtyřmi roky v Rozhraní začínaly sociálními Šlehy a pokračovaly Modlitbami, končí dnes v Krvácejícím

tichu sentencemi, které

ale nenahrazují to, co nebylo básníkovi dovoleno nalézti v tvaru a tvarem. A přece
je to, tuším,
stavě,

která

jistá bezprostřední,
způsobuje,

že

byť trpká závislost

skromný Skýbův básnický

na konkrétním jevu či předsvět zůstává

v podstatě

ne-

účasten vůči problematice, kterou si jej básník snaží oživovat. To, co v této knížce
označuje Zikmund Skyba na jednom místě za »zámlku umírání«, není pro něj současně podstatnou věcí, nýbrž je to jen jeden z různých a u Skyby se navzájem nevylučujících
stále táž

aspektů na věci. Pochopíme
(neznamenalo

tu mnoho ani

proto, proč výstavba

básně

zůstává u Skyby

setkání s nerudovskými Prostými motivy)

a

právě takovou zůstává i Skybova evokace básnických objektů, ať už si je básník barví
na černo nebo na růžovo.
Autoři, o nichž jsme až dosud mluvili, chtěli svou bezradnost učiniti měřítkem
i obsahem svých básní a dělajíce tak z nouze ctnost, zapomněli, že jen poesie je měřítkem pravdivosti verse.
Proto je hned na první pohled od nich odlišná sbírka Miroslava Haliera
u krbu, ve které pocit bezradnosti a rozpačitosti z veršů vyvěrá, je noetickým

Hovory

postulátem

básně, aniž ji vsak tvoří. - Nemusíme býti zajedno s básníkovou resignací a přece zde
zbude mnoho platných veršů a básní - to jsme si u předchozích nedovedli představit.
Básník, i když stokrát vyjde zlomen z milostných prožitků (z nichž hlavně vznikla
Hallerova sbírka), ze života, objeví zase jen jeho krásu. Být její »chudobný prosebník«
v tom je hlavní klad, v kterém vidíme tuto knížku. Noc nad městem, Až jednou,
Před večerem jsou básně, kde snad je nejlépe v nepřetržitém toku vyslyšena básníkova
prosba proti těm, které často konvenčním opisem nechávají ji utajenu.
Jaroslav

Morák
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Dva intelektuální
I. R. Malá:

Klub

telství Vyšehrad
bodová:

Světelný

Klubko,

romány

román. Ve spisech I. R. Malé vydalo v létě 1943 naklada-

v Praze. Obálku navrhl a obrázky vyzdobil Jan Herink.
mrak, román. V edici Kytka dobrých

rady nakladatelství Vyšehrad

— Nina Svo-

knih vydalo jako 1. svazek II.

v Praze. Obrazové přílohy z díla Andrey di Cione vybral

a obálku navrhl Jan Herink.

Vyšlo na jaře

1943.

Literární útvar, v němž se slovesné dílo uskutečňuje, vymezuje si sám v sobě bod
fiktivnosti, odkud se vyvíjí strukturálnost jeho druhu jako homogenita mezi prostorem,
který jest touto fikcí označen a jím jako realisovaným.
Budeme-li dnes v tomto smyslu mluvit o románu,

vyjdeme se stanoviska, že to,

čím je právě román jako literární druh charakterisován, je jeho dějovost.

Touto dějo-

vostí, ve které se dílo zpředmětňuje, nemyslíme zde ovšem ani na námětovou kvantitu,
ani na thematickou pluralitu, nýbrž sledujeme tím prostě polohu, v níž je zaklíněna
významová jednota celé strukturální výstavby, jak se současně projevuje ve funkci svých
jednotlivých složek. Proti běžným tvrzením není tedy ani dějovost něčím jen vnějším,
co je závislé na mimoestetické zkušenosti, aplikaci Či pravděpodobnosti a nemá být také
ani formou, v níž se jistý ideový záměr pouze fysioplasticky vyjadřuje, jak je tomu již.
v románě X. R. Malé Klub

Klubko.

Myšlenka se totiž nemůže projevit v ontologickém opaku sebe samé: slábne již
při každém oddalování od svého obsahového středu. Proto klade I. R. Malá nebezpečnou
zbraň do rukou kritikovi, správně žádajícímu, aby tvůrčí mocenství autorovo nebylo
jen v kladu, nýbrž i v protikladu, nejen v thesi, ale i v antithesi, krátce řečeno v celém
ději a v každé jeho částici. Avšak příběh pěti žen, jež v náhodném setkání a v různé
životní poloze sdružují se v Klub Klubko a přičiňují se o zakládání kostelů na městské
periferii, obsahuje svou dějovou oprávněnost nikoliv ve své celostní strukturální a objektivní existenci, nýbrž toliko v předpokladu svého vztahu ke kladnému obsahu své
ideové intelektuální myšlenky. Stanovisko »křesťanského absolutního realismu«, jak je
autorka naznačuje již v mottu své knihy, nepřesahuje nikde hranice svého možného
působení mimo Bohumíru, jedině její život je s touto ideací rovnomocný a dějově homogenní. Mylně a neúspěšně musel však skončit autorčin pokus, tímto základním spektrem
osvětlit i odlišné a různorodé charaktery ostatních žen: Jaroslavy, Emilie, Blaženy i Žofie. Právě podrobnější rozklad této práce může nám objasnit, že celý děj je konstruován
jako přímý průmět myšlenky, toliko v Bohumíře realisovaný.
Počneme hned u rozsáhlé pateré exposice, v níž formou pěti povídek přicházejí od
dělené postavy autorčiny práce na scénu. Již tento úvod má svůj významový základ
toliko u Bohumíry, jen u ní je oprávněna přeměna jejího života od lásky k jedinci
v lásku k lidem a víru v Boha. Ostatní postavy vsak vstupují do společné dějové základny zcela neúčastně a lhostejně vůči tomu, co v jejich životech předcházelo. Přijímají
od Bohumíry svůj los jako náhradu za nesplněné a je třeba násilného Bohumířina
(item autorčina) náhledu, abychom byli přesvědčeni, že »Blaženu si k sobě Pán Bůh
přitáhl za šatičky Jezulátka. Ona ješte o tom neví. Prozatím prodává cihly na kostel
proto, že chce, aby kostel byl krásný, má ráda umělecké výšivky a barevná okna. Žofii
Bůh polapil na vůni« - dříve byla zajata vůní svého muže! - »a na mateřský soucit
s Pannou Marií, Emilii si získal nadějí, že na nějaký nový kostel nějaký nový básník
napíše nějakou báseň, Emilie se jí tajně naučí a před kostelem nám ji přednese. Jaroslavu
Bůh zahrnul svou milostí.«
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Mystická jednota náboženské víry, do které by I. R. Malá ráda nakonec vtěsnala
paprskovitý vějíř svého thematu, vyžaduje především živého člověka. Jistá nepopíratelnost a kontinuita

příběhu

Bohumířina

jest však

toliko

problémem

intelektuálního

myšlení (se všemi ženskými znaky) a Jaroslava, Blažena, Emilie, Žofie i episodní Hedvika mají dosti daleko i od tohoto pojmenování. Duchovní jednotnost těchto žen nemůže
být založena na promítnutí několika detailů, neúměrných důležitosti, kterou jim autorka
předpisuje. Taková koncepce musí bezpochyby skončit barvotiskem a násilnostmi, vzdor
vší ušlechtilé tendenčnosti a úmyslnosti: či spíše právě proto.

Světelný mrak Niny Svobodové je útvarem skladebně vyšším než kniha I. R. Malé.
Zde není jen destilovaná myšlenka, nalomená dějovou imaginací, nýbrž vskutku konstruktivní myslení, na některých místech poctivě ukuté a tak nelehké, že i námitky, jež
dále budou jistě vzneseny, ponesou v sobě charakter něčeho vnitřního, co platí větším
dílem autorce než čtenáři.
Jestliže existuje ona jistá a bezpečná chvíle tvoření, jež je východiskem a řešením, pak výsledkem této chvíle je zajisté tvar. Ptáme se po něm ovšem ve Světelném
mraku ještě marně. Některé naše námitky by jistě vyplynuly již z počáteční klasifkace románového útvaru vůbec; nazvat knihu Niny Svobodové »románem« je však natolik
bezúčelné, že k stanovení rozporů obrátíme se přímo ke struktuře této práce.
Mnoho dovedla napsat autorka o životě a díle florentského malíře, sochaře, stavitele i básníka Andrey di Cione, řečeného Orcagny, a přece toto mnohé, co je přinášeno
do knihy cestou básnické imaginace i ethického pathosu není zde zhmotněno
ve více než jen v mnohotvárné

v celek,

a rozmanité. Poukážeme-li na složitá a přeplněná souvětí,

na systematické prokládání thematického celku překlady veršů i myšlenkovými citáty
na počátku kapitol, upozorníme-li na boj o historickou freskovitost, ale i na duchovní
nadčasovost, ptáme se, v čem tkví tedy specifikace našich závěrů? Řeknu snad málo,
naznačím-li mnohoznačným slovem, že této autorce chybí především sloh.

Nemyslím

tím však na nic jen technického, ale na přímou strukturální organičnost projevu, na
sloh - styl, který, ač sám jev každém místě tvarovým celkem, nese v sobě stále ústřední
významové linie celého slovesného projevu. Mohli bychom tedy říci: neexistuje román
»historický«, »biografický«, »vesnický«, »psychologický«... ale (stejně jako báseň)

ro-

mán lyrický, epický, reflexivní...
Kniha Niny Svobodové nám především nedává možnost k tomuto označení. Zní
chvíli jako esej, za okamžik jako hutný komentář a vzápětí převládá plným proudem
snaha po vzletnosti. Tato neustálá fluktuace probíhá často již v jedné větě. Řekli bychom
téměř, že u autorky často vyčerpává věta intenci sebe samé tak důkladně (nikoliv dokonale), že prostě popírá jakoukoliv organičnost a spojitost s následujícím.

Výsledek

pak je ten, že se celá skladba tříští do jednotlivých štěpinek, jež nutno násilně mezi sebou srovnávati, abychom je dovedli sepnout v celek.
Uvedu jeden takový případ, ve kterém jsem kursivou vyznačil typus toho, co bylo
právě naznačeno.
»Dlátem nasazeným s neomylnou

jistotou přímo na srdce nejtvrdšího a

nejkrásněj-

šího kamene na světě vyprostí z nedotknutého, liliově bílého zajetí tvar, a řeka horké
lávy, výheň ducha,

rozžhavená v žáru tvůrčího

ohně, vydá v mramoru plném záření,

v mramoru rozezpívaném jak harfa andělská, v mramoru,

jehož sněhová krása přetrvá

věky, hlasy chvály Páně, pozdravené ústy andělskými.«
Je-li v tomto souvětí základním průmětem symbolický obraz, pak tento je současně
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(čtenáři) vysvětlován a tím sám ve smyslu předmětné struktury vůbec anulován.
Představme si široce založenou hudební skladbu, jež by třeba po každém pátém
taktu měnila svůj výrazový pohyb, rytmus i tóninu. Byl by to nakonec chaos, který by
zastíral každou souvislejší motivaci a strhával vše ve prospěch jakési teoretické intelektuálnosti. Toť asi dosti přesně ono, co jsme si ověřili právě z této knihy.
Jaroslav Morák

Verše a křížovky
Vincenc

Jan Matina:

Jaře

i ozimy. V prosinci

s kresbami prof. Jakuba Obrovského.
jarem. Obě sbírky vyšly v lednu

1943

— Josef Němec:

vydal Ladislav Kuncíř v Praze
Vzplanuti.

Ladislav Tráva: Před

1944 v České akademii věd a umění

slava Švába jako 78. a 79. svazek Bibliotéky fondu Julia

s kresbami Jaro-

Zeyera.

Vedle poesie existuje ještě jedno, celkem bezúhonné zaměstnání — je-li prováděno
bezelstně -: psát verše. K jeho bližší charakteristice dlužno podotknout, že je vcelku
podobné skládání křížovek, ve kterých se slova řadí k sobě také jistým hláskovým
systémem a někdy dokonce jsou volena podle předem stanovené tajenky. Jen jedno
chceme si napřed vymíniti: neříkejme, že takové verše (ibidem křížovky) rozšiřují nás
obzor, pěstí naši inteligenci, duševně nás povznášejí, obohacují a tak podobně.
Shodneme-li se na tom, pak nelze míti vážných námitek proti nové sbírce Vincence
Jana Matiny: Jaře i ozimy. Přirozeně, chybí zde jakýkoliv smysl napsaného; příčina a
realisace jedno jsou. Veršová forma je zde přímým zprostředkovatelem, do níž autor
vlévá svou myšlenku, situaci, tendenci i otázku. Jest pak vcelku podružné, zda je to
jednou forma à la Mácha, po druhé Erbenova, Sládkova či Hálkova. Jediné měřítko,
které zde možno uplatnit, je právě to (což by bylo v poesii paradoxem), aby veršem
neutrpěl sám námět, autorem určený obsah, jak se stalo Matinovi na př. hned v úvodní
básni, kde kvůli vodě, která hučí, musí horal vidět lesy, »které

pučí«.

Zmnohonásobme nyní velikým číslem podobné chyby takových veršů a dostaneme
(máme-li dosti fantasie) Vzplanutí Josefa Němce, kterého co by »mladého autora 1943«
objevila svými objevy už proslulá redakce v České akademii věd a umění, která rozhoduje o využití Zeyerova fondu. Tož tak: Josef Němec věnoval svou prvotinu »rodině,
přátelům a rodné zemi« a pod fotografií autorovou čteme ještě cosi o lásce k rozsévači,
k tulákovi i k obecní husopasce. Lásky tedy má autor dost, třeba na 10 sbírek, podobných této. Ale nemalujme raději čerta na zeď, neboť soudíme-li podle takovýchto
knížek, pak není vskutku třeba básníka, aby mohly být vydávány básně.
Sbírka Ladislava Trávy Před jarem

je, myslím, poněkud předčasná, a proto má

ještě dosti daleko k poesii. Autorův vztah k moderním básníkům, především k Seifertovi
(srv. báseň Hrst polibků a slza), je prozatím toliko vnější a znamená u Trávy vlastně
obejití opravdového tvůrčího procesu, jehož náznaky bychom v některých verších přece
jen mohli najít. Dosti upřímné je asi autorovo vyznání v Epilogu: »Častokrát přemohlo
mne snění / verše plamenné ryl jsem v zlé noci / právě tak upadly v zapomnění.«
Vyvolat právě tyto »plamenné verše« znamenalo by u Trávy dojiti od veršových
křížovek k poesii a pak bychom již ničeho neměli proti dalšímu setkání s autorem.
Jaroslav Morák
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Z goralské
Zdeněk

Bár:

Ďábel

z hor,

Prombergra

Románová

v Olomouci

země

balada z goralských

1943.

Edice

krajin.

»Zralé klasy«, sv.

Vyšlo

nákladem

15.

Nový román Z. Bára má leccos společného s jeho románem »Jednoho pozdního
večera«, který vysel v témž roce. Oba romány začínají velmi podobně: před domem
je nalezen zavražděný muž, načež v dalším ději jsou uváděny osudy hrdinů buď v přímý nebo v nepřímý vztah k vraždě. Sententia moralis obou románů je v nutnosti trestu
za provinění, jenže v »Ďáblovi z hor« vyplývá přímo z příběhů, jaksi přirozeně, nenápadně. Hrdina románu, horalský primitiv Ludvík, prodělá ovšem vývojovou proměnu,
aby vůbec mohl pocítit svou vinu. Vymaní se nejdříve z úplné závislosti na svém
dobrodružném pánu

a uvědomí si svou samostatnost, která je předpokladem pro pocit

odpovědnosti. I celková komposice je tu složitější a promyšlenější. Bár začíná líčením
utrpení J. Hývnara, který byl nevinně odsouzen pro vraždu, a teprve potom se prolomí
do minulosti, aby vykreslil postavy, zapojil je v děje a aby vystihl náladu prostředí.
Postupuje pak k přítomnu za neustálého prolínání skutečnosti a vzpomínek

až do

kapitoly předposlední, která se dějstvuje přibližně v téže době jako kapitola první
a uzavírá tak románovou stavbu.
Tím rušivěji vsak působí nedostatky, které jsem naznačil již v recensi knihy prvé
a kterých si tu všimnu podrobněji. Bár vrhne na papír věty, které svou arytmičností,
a někdy až toporností, nebo nevhodně voleným slovem nadobro pokazí účin dobře stavěné scény a přímo brání čtenáři, aby se vcítil v náladu a dal se jí unést. Tak na př.
praví autor o Ludvíkovi (str. 3 4 ) , že »uzřel hrudku sýra, která byla veliká jako koňská
hlava«. To uzrel hodí se sem jako pěst na oko. A od kdy je hrudka (deminutivum)
tak veliká jako koňská hlava?
Tenhle Ludvík je člověk hor, srostlý s krajem a formovaný jeho duchovní tvářností, věří v čáry a kouzla, věří v »mory a haly«, jakési to ženské vlkodlaky _ div se
z toho nepomátne. Už už se těšíte, jak se Bárovi podařilo odhalit duši horalského primitiva, jemuž skutečný svět splývá se světem mythických postav v nerozdílnou jednotu,
ale autor vás nemile vyruší, neboť na straně 35
výklady, poznámkou na str. 115

upozorňuje, že jsou to jen pošetilé

vás poučí, že Ludvíkovo vyprávění je zpracováno

»podle skutečného lidového vypravování, zapsaného PhDr Tomášem Čepem...,« a na
str. 144 nezapomene dodat, že léčba Ludvíkovy sestry Rozáry je »bohapustou pověrou«.
A nyní několik citátů na doklad, jak chvatně Bár pracoval a jak neprozřetelně zbavil
účinu místa, na kterých mu zřejmě velmi záleželo. »Borowiec, celý rozcuchaný a udýchaný, sedí na koni vzpřímen jako socha na koni a jede dále« (str. 5 6 ) . (Jak si to má
čtenář vlastně představit?). »Domky se proměnily v lepenkové hračky, které se chvějí
a někdy neoddávají příliš nárazům světa, přírody, živlů«

(str. 6 5 ) .

Nárazům světa

nemůže odolati nic, tím méně domky, které se proměnily v lepenkové hračky. Bár chtěl
patrně říci, že domky jsou rozpoutaným živlům jen hračkami, ale proč to napsal tak
podivně, ano nesmyslně? A všimněte si i té nemožné gradace (svět-příroda-živly) ! Na
str. 29 čteme toto přirovnání: »A pak již všechny události plynuly proudem řeky a
rychlostí blesku, který vše ničí.« Což necítil Bár, že každé toto přirovnání vyvolává
jinou představu a že tyto představy se ve svém účinu navzájem ruší? Nebo: »Nyní je
tu ve vězení zhroucen sám v sebe a ve své myšlenky, které tolik drtí a ničí každou
myšlenku...

(str. 1 0 5 ) . A ještě alespoň dva příklady větné topornosti. »K ženě se tak

zachoval, k mladému děvčeti, jež žadonilo o to, aby bylo vzato s sebou« (str. 8 4 ) . »Přece
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jen nejlépe by bylo, kdyby se dostal někam dále... a nehynul zde na této vesnici, která
může být také nejen příčinou jeho nevyléčení,

nýbrž i smrti« (str. 1 7 7 ) .

T o všechno nejsou snad jen náhodilé poklesky. V celé knize je patrný chvat a nevážnost k slovu, takže bych mohl snadno své ukázky rozhojnit, mohl bych ukázat, že
tento chvat vede i k vážným mluvnickým chybám. Není snad první podmínkou dobré
epické prózy smysl pro významovou hodnotu slova, názornost představy, nechuť k frázi,
zkrátka: poctivá práce?

Augustin

Venkovská
Hermann

Löns, Poslední Hansbur,

romance

román. Vydalo nakladatelství Novina

v lednu 1944

Vala

v prekladu L.

v Praze, vyšlo

Čivrného.

Nesmí nás omýlit zdánlivá sevřenost Lönsovy skladbičky »o posledním svého rodu«.
J e to jenom technická jistota, která si mohla vybrat stručnou formu drobných kapitolek
- stručnou, ale ne zkratkovitou. Ale pod onou stručností cítíme značnou bezradnost,
co s lidmi, aby na jedné straně nebyli konvenčně selští a aby na druhé straně byli zajímaví. Když Heřman

Löns hledá takové románové

zajímavosti, je křečovitý,

málo

pravdivý a právě jenom románový. Na štěstí se většinou spokojuje klidnou kronikou
člověka neklidného srdcem, k čemuž Lönsovi dopomáhá laskavá znalost venkova. Není
to sice úplné novum (o generaci mladší von Mechov píše podobně, ale jemněji a spirituálněji), ale přesto přináší do skladbičky nové tóny, svěžest a sugestivnost, a tam,
kde nechce víc, než zachytit náladu, daří se mu stránky čisté a kouzelné.
Víc romance než balada (už pro onu laskavost ke všem lidem a obavu před tragičností) ze starých časů (proč?)

je zajímavá i naivními selskými zvyky, víc pohan-

skými než křesťanskými.
K překladu Lumíra Čivrného jen poznámku. Chtěl odstínit hovorovou řeč. Udělal
to vtipně, ale často neslohově. Narušuje místopisnou věrohodnost jako ostatně tolik
jiných překladů.

Karel

Šimon

Popularisace a pravda
Otmar Gatschä:

Jak píšeme

rozhlasovou

hru?

Českého

Vydal v březnu 1944

Orbis v Knižnici

rozhlasu.

Nevím, proč se u nás tak ochotně ujalo domnění, že psát knihu střiženou do popularisační přístupnosti a srozumitelnosti znamená degradaci. Proč právě u nás je zaběhnutý zvyk, dívat se na podobné autory skrz prsty, u nás, kde jenom vzácně přijdete
na knihu, která by měla tolik síly a pokory sklonit se k nezasvěceným a říci jim o svých
vědeckých výtěžcích a zápasech jasně a stručně? Popularisace - to je pojem, kterému
se náš vědecký pracovník vyhýbá na hony daleko, aby se nesnížil a nepošpinil. Ohlédneme-li se třeba jen do literatury francouzské - hle, kolik si tu najdeme jasných a
elegantně srozumitelných příruček z každého oboru! A v důkladné literatuře německé
právě tak. Ona má totiž ta obávaná popularisace jeden háček - nutí přesně domýšlet,
vyznat se ve svém oboru a stručně a stroze formulovat. A to se u nás příliš nedovede
a nerado dělá.
Není divu, je-li odpor k psaní popularisačních příruček mezi t. zv. oficiálními
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pracovníky, že se dostane mnohdy k tomuto odpovědnému úkolu neujasněný začátečník. Nejčastěji to pociťujeme v odvětvích mladých a málo prohledaných. Ve filmové
a rozhlasové literatuře třeba. Obě chřadnou buď na úbytě nebo na ochotnické nadšenectví.
Knížka Otmara Gatschä, o níž je jasno, že je určena především autorům rozhlasových her, mluví za všechny podobné brožury, které by rády vyplnily mezeru, a nedostává se jim k tomu sil. Na počet je naše rozhlasová literatura až neuvěřitelně chudá,
máme tři Čtyři publikace! A to ještě sotva které z nich by se mohl přiznat titul zasvěcené
a hlubší analysy, po níž útvar rozhlasového dramatu nutkavě volá. Opakuje-li Gastchä
neustále mezi řádky, že chtěl napsat nejvýše laskavou cvičebnici a ukazatelku novým
autorům, není to bezpochyby úkol ledajaký. Tím více bychom čekali knihu zřetelnou
a nekompromisní. Gatschä však, názorově roztříštěn, zakaluje a mnohého začátečníka
spíš poplete než pravdivě informuje. Už to kolísání mezi theoretickými výhledy a neprůkaznými praktickými doklady nepřidává jistoty, zvlášť proto, že si autor neodpovídá
ani na nejprvnejší

principy

tvorby pro rozhlas. Erudice

zkušenějšího

rozhlasového

autora svedla Gatschä k zřejmě přesvědčenému tónu, jehož mělké nároky a krotké hodnocení vysvětluje zčásti i neznalost podrobnější cizí literatury. Neomlouvá ovšem.
Po všeobecném vymezení rozhlasové hry, tohoto nejmladšího

druhu

dramatické

literatury, od něhož bychom žádali pregnantní formulaci »rozhlasového«, nutno se spokojit touhle definicí:

»Rozhlas není divadlo ani film, nýbrž něco zcela svérázného,

sice příbuzného, ale přece odlišného.« Tato věta je vzornou ukázkou všech ostatních
sestřiček,

keré

zřeďují

v

sedmi

kapitolách

několik

známých

nápadů, aniž

přidaly

ze svého. Přitom autor naprosto nehodlá rozlišovat rozhlas jako pojem estetický od rozhlasu ve smyslu technickém! Přihlíží k některým podmínkám a znakům rozhlasové hry
v kapitole o Dramatičnosti, opakuje celkem správně její předpoklady v dialogu a scéně,
aby pak sáhl zcela vedle v motivaci a výkladu prostředí. O konfliktu objeví tohle mudrosloví: »Nezáleží na druhu konfliktu ani na jeho zabarvení.. Může být vážný i veselý,
se skrytým tónem i bez něho, avšak musí ve hře být. Teprve jím se hra stává hrou,
vlastním dramatem...«
Nejsou to snad jen úmyslné vybíraná zmýlení, autor vás soustavně přesvědčuje
o lacinosti a odvozenosti. Režisér je mu »králem zvuku« proto, že ovládá stejně »trylkování slavíka či hukot mořského příboje«, což platí tedy za zázrak všech zázraků;
zcela proti konstatovaným zkutečnostem (Deharme) ujišťuje, že »co není jen poněkud
konkrétní, nehodí se prostě pro rozhlas«, a při tom právě opak je pravdou! Vrchol
všemu nasazuje kapitolou o různých druzích rozhlasové hry. Tak spletené, rozběhané
a zkalené pojmy, tak ledabyle chytané pojmosloví se zřídka kdy sejde v takovéhle intensitě. Je těch jedenáct stránek vskutku charakteristických pro dnešní módní zakalenost a
pomatenost slova! Autor si docela bez ostychu rozděluje rozhlasovou hru na tragedii
(drama), činohru

(hry ze života), lyrickou hru a hru s tajemstvím. A ovsem ví, že

hru nutno soudit »po stránce formální« a myšlenkové. Kdypak se za tohle dávala ve
škole pětka! Vrcholným sudidlem je pak ovšem, zda je hra u »posluchačů oblíbena«
či ne. Při rozboru skladby rozhlasové hry konstatuje, že »scény nemusí ( ! ) být dlouhé,
přespříliš krátké se však také nedoporučují!« A dál: »Připustí-li (autor), aby se mu
děj vymkl z rukou, nevede, nýbrž dává se vést.« Má tam Gatschä ještě notnou snůšku
vyzrazujících přepsání, mylných pasáží a závěrů, a tak platí z celé sedmdesáti stránkové
brožury snad nejvíce poslední oddíl o rozhlasové hře v rukopise. A celkový dojem
z knížky: každý pohotovější stylista by dokázal napsat tři takovéhle publikace za týden.

Řád X . 24.
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Popularisace a pravda! Ano, i kniha se zřetelem popularisačním musí se soudit
mírou pravdy, kterou byla stvořena a kterou obsahuje. Požadavek samozřejmý a bezpodmínečně nutný zejména v literatuře rozhlasové, právě proto, že je jí poskrovnu!
Jaromír Horec

DIVADLO
Člověk Odysseus a Elektra
Lomova výpravná dramatická báseň »Člověk Odysseus« je jen novým potvrzením
myšlenkové důslednosti svého autora. Opět se tu staví ne na dramatickém dění na
jevišti, ale na velkém typu člověka, který nese v sobě všechnu lidskou touhu po poznání
a po konečném spočinutí v domově svého srdce. Z Homérova Odyssea zůstal jen vnější
děj. St. Lom nechává ve Zkratce předchozí události vyprávět bohům a všímá si Odyssea
až v okamžiku, kdy vstoupí na zem Atlantidy a je přemožen láskou bohyně Kirké. Nechává ho také projít podsvětím a vrací ho rodné Ithace, kde se již ženiši téměř perou
o věrnou Pénelopeii. Ovsem drama Odyssea člověka je jinde. Je v jeho touze dobýt si
podstaty života, je v jeho podlehnutí božské kráse Kirké, v jeho odboji a vzdoru a v konečném návratu. Tu všude se St. Lom nedrží Homéra. Spřádá samostatný duševní svět
svých lidí a bohů. K Odysseovi nepřicházejí bohové, Odysseus sám čelí nepřízni osudu,
není zchytralý a lstivý, je to muž myšlenky a zajatec snu; jeho syn Télemachos nemluví
s bohyní Athénou a neodchází hledat otce, je jen synem, který touží po otci a po očistě
královského domu; Pénelopeia je víc bolestná žena a především je u Loma změněna
Kirké. Kirké je bohyně, od počátku šetří Odyssea, jež v něm poznává nejen silnou lidskou
vůli, nýbrž a to především, vřelé lidské srdce, neboť to si zamiluje. Miluje lidsky a s rozkoší i bolestí, jež provází lidskou lásku a nepouští proto Odyssea dobrovolně na more
jako její homérská sestra, ne, j e j í m zrazena a opuštěna a je pro svoji urážlivou řeč k bohům vyhoštěna z jejich sboru. Mrtva i v podsvětí stále touží po svém Odysseovi. Jsou
změněni také Odysseovi druhové, chamtiví lodníci, kteří se vzpírají svému pánu a chtějí
se již mít dobře a ne vydat se znovu do nebezpečí. Z bohů zůstává nejvíce věrna své
předloze Athéna, jež se tak rozhodně zastává velkého Odyssea.
St. Lom nenapsal drama a jistě si toho byl vědom. Dramatické střetnutí je tu jen
jediné: Kirké a Odysseus - změna a stálost, nesmrtelnost a krásný lidský život, bůh
a Člověk. Ale ani to není uchopeno dramaticky; o činech a zápase se tu jen vypráví.
Projevuje-li se na některých místech příliš holá filosofická podstata Lomovy hry, a působí-li příliš suše a rétorsky, rozehřívá se jinde Lomův verš vzrušenou melodií lásky nejen muže k ženě, nýbrž také člověka k domovu. A přece zůstal i Lomův Odysseus více
hrdinou než člověkem, neboť tak žhavě se do jeho srdce St. Lom nepropálil. Dramaturgická úprava mohla tu někde pomoci mysliteli, třeba jen upozorněním na zbytečnost scény
v podsvětí nebo konečné scény bohů, jež nutně oslabuje lidsky jímavý závěr Odysseova
bloudění.
Provedení této technicky obtížné jevištní básně Lomový se ujal rež. J. Frejka.
Jeho inscenace se vyznačuje jako vždy vypjatou atmosférou hereckého tvoření i náležitou čistotou slohovou,

jíž tentokrát rusí taneční scény, na mnoha místech popisně

ilustrativní a ne vždy pečlivě provedené. J. Frejka dává Lomovu hru jako kouzelnou
féerii v pohádkové Atlantidě a v protikladu k ní jako přísnou hru antickou v rodné
Ithace. Nad oba tyto světy staví neskutečnou říši mramorově sošných bohů. A přec

330

dovede všechny tyto tři světy prodchnout životem a stmelit v jednolitou hru, pokud
u této básně vůbec lze. Výtvarně spolupracoval tentokrát s J . Frejkou arch. F. Troster.
Ve dvou scénách to byla spolupráce neobyčejně Šťastná. Krajina ostrova

Atlantidy

s přízračným horizontem a bouřlivě vzedmutou masou barevně lákavé mořské vlny
svědčí o tom právě tak, jako antický klid domova ithackého s dobře a účelně vyřešeným
náznakem ložnice i s hodovní síní; ovšem plně vyšla tato scéna výtvarníku až v závěrečném obraze, kde mu dva vznosné sloupy se zarůžovělými hlavicemi dodaly důstojnosti i pohody královského domu i touženého domova. Méně šťastnou ruku měl F..
Troster ve velmi obtížné scéně podsvětní, jež trpěla papírovostí kulisy a ve výjevu
v chatrči Eumaiově, která vyjede do výše z jevištní roviny jako ony pověstné krabičky
sirek, zařízené jako pokojíčky. Vnitřek byl sám o sobě dobře znázorněn. Také úvodní
obraz bohů trpěl až přílišnou strohostí a bezbarvostí. Výpravě nutno ovsem přiznat
účelnou rychlost proměn.
Herci dávají to nejlepší. Není-li výsledek vždy týž, není to jen jejich vina. Je také
na autorovi, který jasným podobám svých postav zůstal mnohé dlužen. V popředí stojí
Štěpánkův Odysseus. Jak si nevzpomenout na jeho Sindibáda, když tu zas člověk bojuje
o svůj sen - »jen lidský sen je věčný« - a opět v dálkách hledá jeho naplnění. Štěpánkův Odysseus je člověk přímý, nezlomený ani v bolesti, toužící po podstatě života
žíznivě a věčně, očarovaný pro chvíli krásou a překvapující silou lásky Kirké, ale lnoucí
k domovu, Štěpánek tu mohl opět ve hlase rozvinout všechno své umění a tak hřmí
nenávistí, zní odhodláním i trpí bolestí a jihne láskou. Nijak si s ním nezadá Kirké
V. Matulové,

úbělově

vznosná bohyně nejprve s výsměchem ve hlase,

se zimavou

bolestí pražené až k plnému rozvití hlasu v přetvoření bohyně láskou v ženu. J . Šejbalová nadala svoji Pénelopeiu lidskou jímavostí věrné ženy i důstojností trpící královny.
K této trojici se pojí Peškův Próteus, úskočný bůh proměn, mrštný nenávistník lidí,
vysmívač a cynik a přec v jádře bolestně milující bůh. Spodní tón tragiky této postavy
postihl L. Pešek znamenitě. Ze spousty dalších postav, v nichž se jen zcela nepatrná
úložka našla pro zanedbávaného J. Dohnala,
Télemachos V. Švorce, dobře mluvící J.

upozornil na sebe mladistvě vznícený

Steimar a J.

Vojta, mateřská M.

Pačová,

důstojná B. Půlpánová i ostatní.
Ještě ze starého dramaturgického plánu uvedlo divadlo Uranie Sofoklovu tragedii
»Elektra«. Jistě k této inscenaci přispěla především skutečnost, že Uranie má ve svém
souboru M. Vášovou, někdejší představitelku Antigony a jiných velkých postav světové
dramatické literatury. Antická tragedie tak jednoduchého děje, přísné stavby a bohatosti myšlenek, žádá si nejen velkých herců předních úloh, nýbrž také citlivých Členů
sboru. Žádá si stylu, vznosu a uměřenosti všech sil.
K tragedii věrného ženského srdce a vášnivé obhajobě msty připsal překladatel F..
Stiebitz prolog, v němž se má obecenstvu vysvětlit, co se tak jasně a srozumitelně dovídá
postupem děje u Sofokla. Správně hrají pak po prologu »Elektru« bez přestávky jako
v řeckém divadle. Ve strohé, v popředí nezvyklé, ale působivé výpravě (zatím co domnělý
sarkofag působí nestylově) odehrává se děj kdesi na hradbách a ne před mykenským
palácem, jak je určeno u Sofokla. Tím byla správně vyřešena malá plocha jeviště.
Marie Vášová hraje svoji Elektru ve výborné masce tvrdě řezaného obličeje a černých zcuchaných vlasů,

ve smutečním potrhaném rouše, ubohou a ponižovanou

již

zevnějškem. Staví ji sice jako tragickou postavu, vzpíná se k linii hrdinské Elektry,
ale nikde nezastudí její výkon chladem akademického postoje k roli. Naopak. M. Vášové
Elektra je vášnivá dívka, hnaná svou bolestí z jedné strázně do druhé, ochotná obětovat život pro očištění otcovy památky. Ale není jen nenávistná a není tvrdá. Dovede
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zjihnout vzpomínkou na bratra, zadívá se snivě á mluví téměř dětsky čistě o své lásce
k němu. Její Elektra pravdu z hloubi duse pláče nad jeho smrtí. Jen asi na dvou
místech nadřadila realistický detail přímé linii figury a přehnala výslovnost dlouhých
samohlásek, takže jí tu řeč vyšla poněkud hrubě. Jsou to jen nepatrné chyby ve výbušné a lidsky otřásavé kresbě její Elektry. K ní možno přiřadit jen Oresta V. Vejražky.
Byl, tentokrát sice poněkud akademický, ale přec jen s vnitřním pochopením rozehrává
svého trestajícího Oresta, jemuž zbytečně maska obličeje ubírá na kráse mládí. Z. Šavrda
nemá pro pěstouna dost stařecké důstojnosti, B. Waleská hraje Chrysothemis »civilně«,
to jest dělá z ní svéhlavou, rozkošně poslušnou královskou dcerušku, E. Hrubá se nutí
do prsního tónu L. Dostálové, ale zůstává zcela jen u vnějšku Klytaimnestry, aniž ji
dala skutečnou zlou mstivost a nenávist k dětem. Jedině F. le Breux zaujal nepřehnanou
výrazností svého Aigistha. Sbory nejsou přesné. Režisér rozvrhl jim složité, ač ne nepůsobívé, příchody a odchody, umístil je dobre a výtvarně, ale nedonutil je k vážné
práci. Gesta jsou často prázdná a nacvičeně hluchá. T o ostatně platí i o ostatních hercích.

K. Marek

Blázen

Tantris

Ve světové dramatické literatuře není mnoho dramat tak žhavého zpodobení osudové lásky, jako napsal Ernst Hardt ve svém pětiaktovém dramatě »Blázen Tantris«.
Je možno sice v této hře krásné hradní paní a romantických postav rytířů spatřovat jen
secesní ohlas kouzelné středověké látky o Tristanu a Isoldě, ale drama samo musí vždy
znovu přesvědčit o lidsky žhavém jádru, jež má pramálo co společného s vnějším leskem
mečů a skvělou barvou hedvábných látek.
Ernst Hardt neevokuje přec jen středověkou legendu o kouzelném nápoji, jehož
se napili Tristan a Isolda, aby se provždy milovali, ač si nejsou souzeni. Tato legenda
je mu naopak námětem, do něhož vkládá zcela nový prvek. Neboť dramatickou osou
hry, kol níž se vše točí, je vina Tristanova, který v oblouznění zapomněl na Isoldu
Plavovlásku a oženil se s Isoldou Běloručkou. Tímto proviněním mizí kouzlo nápoje,
Isolda, jež miluje nadále svého sladkého přítele Tristana, stojí vedle něho, toužícího
a bolestnou láskou naplněného a nepoznává ho. Isolda se ptá: »A tělo Tristanovo
stálo-li / mi nablízku - vzduch blaženstvím se chvěl / tak tajuplně, že se třásla zvěř /
a ptáci zpívat začli třebas v noci, /

a zradili nás. Rci, kdo porušil / to kouzlo krve

svatě spřízněné?« - »Pan Tristan věrolomně jinou ženu, / Isoldo, poznal! Paní, hle, co
nám / to učinil!« odpovídá blázen Tantris, vědom si od tohoto okamžiku, že sám je vinen,
a že jeho Isolda již neví, kdo vedle ní stojí. Tento nový prvek ethický, tak vzdálený
středověké legendě, nepůsobí v legendě nijak nesourodě, naopak ten právě dává Hardtovu
»Bláznu Tantrisovi« jeho sílu, neboť E. Hardt se tak projevuje nejen jako velký básník,
nýbrž i jako velký dramatik.
Kromě této základní myšlenky hry nemění E. Hardt mnoho na středověké, tolikrát nově formulované básni; nedrží se ovšem chronologicky věrně všech událostí a dává
některým postavám pevnější charakter. Jeho báseň je málokdy rytířsky vznosná, zato však
velmi dramatická, barevně žhnoucího básnického slovníku i milostně zjitřené lyriky.
Právem bylo proto možno očekávat od básníka V. Renče, jenž se tak citlivě dovedl
zaposlouchat do veršů Hebbelova »Gyga«, že také překlad »Blázna Tantrise« bude velkým
básnickým Činem. Překlad V. Renče není plně práv Hardtově mužnému rytmu a měkkému
kouzlu jeho veršů. Ovšem je to úsudek jen z poslechu, jemuž mnoho ubírá na srozumitelnosti nejasná výslovnost herců, ale i tak srovnán se starým překladem K. Maška
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(kterého bylo také užito v citaci veršů) nezdá se být o mnoho odlišnejší. Často znějí
oba překlady téměř doslovně. Ovsem sloh Maškův je nám dnes poněkud zastaralý, ale
melodičností si nijak s překladem Renčovým nezadá.
Daleko horším překvapením je inscenace sama. Hostující režisér J. Škoda šel mimo
Hardtovy lidi, aby naopak zdůraznil královnu a rytíře v nich. Jako základní tón udal
rytířské, pathetické drama realistické. A nic není této kouzelné veršové hře o lásce vzdálenější. Jak mocné a otřásavé drama by tu musil citlivý režisér postavit diváku před oči,
kde J. Škoda předvádí jen dnešnímu světu vzdálenou dobu. V neosobité, ale celkem dobré
výpravě J. Sládka

rozehrává velké realistické scény, jež upomínají na Kvapilovu insce-

naci - bez její poetičnosti - z roku 1913, jak ji známe z fotografií. Nově tu nezní nic,
básnicky teprve ne.
Titulní role blázna Tantrise byla svěřena K. Hradilákovi, který vysokou štíhlou
postavou odpovídá z j e v u .

Ovsem jeho založení je vzdáleno tomuto věčnému

milenci, sladkému bláznu a Štvanci vlastní

touhy. K.

Hradilák je příliš

křečovitý.

Rozehrává se ve scénách zoufalství a marného zápasu s citem, ale ani smutku nedovede
dát dost drásavé hloubky, ani nerozezpívá svoji řeč tam, kde mluví ke své Isot o dávných
rozkoších a milostných dnech. Nedorostl také hrůzy odchodu v konečném poznání, kdy
ví, že jeho pes ho pozná, ač jeho Isot neví, s kým mluví. Plavovlasá Isolda pí

Brožové

také navozuje zjevem výborně představu krásné královny. Jen se dala pathosem představení unést dále, než bylo postavě Isoldy prospěšné. Je dobrá tam, kde je hrdou, uraženou
královnou a kde zastírá svůj cit. Naopak v místech lyrického vznícení a uchvácení
vzpomínkou dávných slastí je naprosto nepřesvědčivá, ve stálém pospěchu zapomíná na
jasnost řeči, neboť zlozvyk protahování dlouhých, úzkých samohlásek je tu velmi přehnán, také přízvuk není správný. J. Plachý si zjednodušil postavu krále Marka jen na
chorobně žárlivého, zlého a snadno popudlivého krále, ale uniká mu milující muž, zoufalý a přemáhající se. K těmto třem velkým rolím přistupuje ještě větší úloha Denovalina, která byla obsazena mladým V. Voskou. Je až s podivem, jak se V. Voska vyrovnal s úlohou staršího, zlého vévody, jejž šílenství lásky k Isoldě a nenávisti k Tristanovi zcela oslepilo. Pro čtrnáctileté páže nemá Z. Jiřičný patřičný zjev a také se nedovede dětsky rozblouznit o své lásce. Příliš matně vyšli Strnadovi a L. Kulhánkovi jejich
rytíři, právě tak jako dvorní dámy E. Kavanové a V. Tichánkové. Lidskou ubohostí
a moudrostí upozorňuje na sebe F. Kovařík a v malé úložce J. Pehr. Příjemnou barvou
hlasu opět zaujal M. Homola a E. Kadeřávek. Sborové scény se nepodařilo režii prostoupit životem, ač scéna malomocných k tomu neměla daleko.

Herecká
IV. ročník dramatického

K. Marek

režie

oddelení konservatoře hudby. Ludvík Holberg:
na Slupi.

Bradýř

Melhuba

Práce režisérů divadla vůbec a moderního zvlášť je charakterisována dvojlomností
jejich umělecké osobnosti: hereckého citu režisérova a režisérského citu herce. Herecká
režie je východiskem z nouze. Buď má vyvážit nedostatek režisérů nebo je promenádou
hercovy ctižádosti. A tato nedovede zase vyvážit nedostatek nutných předpokladů. Proto
po Hilarově smrti jsme svědky »režisérské« činnosti Vydrovy. Je to důkazem, že sebeskvělejší příklad režisérské práce nedovede ještě z herce udělat režiséra, i když touha
přemistrovat posmívaný příklad je velká. Posledním dokladem nouzovosti řešení reži-
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sérské krise je divadlo Uránie. (Režie Nedbalovy a Vejražkovy.) Konečně i konservatoř
dává možnost Pleskotovi, Páskovi a Vyskočilovi uplatnit se na tomto poli. Problematika
jejich úkolů a postavení je zesílena tím, že vystupují zároveň jako herci. Málokterý
z nich se bez újmy na celkovém účinu zhosťuje obou tak protichůdných úkolů. Vyskočilovo řešení je zatím nejšťastnější. V Holbergově dvojdílné komedii ve vlastní úpravě
si vybral úlohu Prologa, úlohu neutrální, nezasahující do celkové souhry. Pohybuje se
jen na okraji obrazových celků a nejvýš se účastní úpravy scény. Tato okolnost dovoluje mu chovat se jako režisérovi zcela neutrálně. Stanislava Vyskočila jsme poznali
jako schopného herce Dvořákova souboru ve Smetanově museu. I v tomto režisérském
převleku jsme jej poznali jako vynalézavého a vtipného aranžéra svých neméně schopných a zkušených hereckých spolužáků. Řekli jsme aranžéra. Tato Holbergova komedie
není otázkou možnosti

několikerého pojetí.

Příběh notorického

žvanila,

ucházejícího

se o lékárníkovu dceru, jeho soka, zamilovaného vinopalníka, rozvíjející se mezi bradýřovou matkou a cholerickým lékárníkem, zarámovaný do schématu dvojice komedie
delľ arte, vinopalníkova sluhy a lékárníkovy služky, není rozhodně úskalím, na kterém
by mohl mladý adept režie klopýtnout v otázkách ideového zaměření.
V kulisovité Tröstrově výpravě, členité v šířce a ploché v hloubce (jen několik
nápadů s vysouvacími dveřmi a stěnami zabránilo zdání úplné kulisovitosti), nenechávající diváka ani na chvíli na pochybách, že se jedná o laťkovou konstrukci polepenou
papírem, se rozvinul zábavný příběh, neméně vtipně reprodukovaný mladými herci.
Pavlu Páskovi se podařilo neobyčejně Šťastně ztělesnit ukecaného bradýře Gerta,
Zdůraznil jeho komičnost vadnou výslovností, vyjádřil přesvědčivě jeho boj se strašnou
manií zasvěceně vykládat o bezvýznamnostech. Předem odmítl možnost vystínovat komickou postavu tragickými rysy nešťastného, chlubivého bradýře, znemožněného všude,
kde se objeví. Stává se komickým uzlíčkem mluvkovské hříšnosti, glorifikované prostřednosti. Ze se v této úloze vyhrává beze zbytku, nemusíme podotýkat.
Jeho milostný

duelant,

vinopalník Leonard,

ztělesněný Svatoplukem

Šípem, byl

typem maloměstského ostýchavce, charakterisovaným dostatečně hercovou křehkou tělesnou konstitucí. Že použil při vytváření postavy hereckých možností, které jsme dosud
u něho nepoznali, mluví v jeho prospěch. Oldřich Musil, který se osvědčil již v dřívějších představeních, používal střídmě všech svých dříve vyzkoušených vyjadřovacích
prostředků, k nimž v neposlední řadě přistupuje jeho zjev. Alena Kautská jako jeho
dcera vyvážila účin své hry na šťastném vyjádření pruderie slečny z nejlepší maloměstské rodiny. Aleně Zadákové připadl poměrně těžký úkol vyjádřit věrojatně postavu
Gertovy matky. Dvojici sluhy a služky, rozkošně dovádivou, zcela ve smyslu komedie
delľ arte tvořili Jiří Maršálek

a Marta Kučírková.

Ostatní

postavy,

notář

Zdeněk

Martínek a lékárníkův bratr, Václav Lohniský nedovedli zapřít v sobě postavy dřívějších představení, zvláště Zdeněk Martínek svým způsobem řeči (tvrdá výslovnost iot)
neostýchal se připomínat až zbytečně nápadně postavu Oktáva ze Zvědavých žen. Nespornými hercovými pomocníky byly kostymy. Hudebníci se stejně dobře mohli procházet za scénou. Jejich procházka po scéně byla dokladem ztrnulé snahy zaplnit scénický
prostor na úkor účinku současně předváděných dějů základního významu.
Eduard
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Vojnar

Výstavy
Bohumír

Dvorský

(Síň Mánesa)

odvažuje se nebezpečí, které, dnes by se tak

alespoň zdálo, lákalo malíře v letech devadesátých devatenáctého století: barva, nic
než

barva a ještě ne

barva každá. Jeho

paleta

je

plna

teplých tónů, ba i modře

a zeleně jsou voleny jen v tónech příbuzných. Jeho obrazy jsou tedy svěže barevné,
někdy nevázaně barevné, ať už krajiny, kytice nebo interiéry, a připomenou jistou Část
tvorby Vincence Beneše, předimensovanou ovšem do nekázně. Neboť není obraz záležitostí pouze barvy, byť tato byla prostředkem výtvarným po výtce. Než tvar je tím
prostředkem barvu nezbytně doplňujícím a byl jím u mnohého ze souputníků impresionismu a byl jím i u fauvistů a jest jím obzvláště dnes — žel není jím u Bohumíra
Dvorského. Následky jsou přirozené: obrazy nejsou komposičně celistvé, mnoho ploch
je prázdných, neboť barva je pouze vyplňuje, nezní, jen oslnivě tryská, jako ohňostroj.
Na výstavě nového pražského výtvarnického spolku S. V. U. Aleš našli jsme mnohého příslušníka jiného spolku - žádný ze členů Alše se však jistě nikde necítil utlačován,
vždyť ani nemohl. To, co bylo předloženo ve Svazu českého díla ke zhlédnutí, nebylo
přece ani trochu nové, nic revolučního, jen obrázky pokojné, klidný průměr těchto let,
ba, dokonce a většinou, obrazy Špatné a urážející vkus i málo vyvinutý. Slušnější byly
jen plastiky Jindřicha Wielguse.
Z výstavy Karla Dudycha

v melantrišské síni Ars máme dojem horší výstavy jeho

předchozí. Bylo lze se domnívati, že malíř, který si oblíbil melancholickou sociální notu,
půjde v další své práci blíže k Člověku, skrze něhož vlastně se k této námětové poloze
dostal, že nebude sentimentální, že upustí od barvičkování vzhledem k prostotě své
kresby, že thema nebude mu jen látkou zajímavou, ale nutností, jíž se vyžívá. Práce
posledně vystavené tuto nutnost postrádají, jsou opakováním něčeho, co už bylo a co
už bylo lepší.
Ferdinand

Kotvald vystavoval u Topiče obrázky a obrázečky laciné, březové hájky,

všelijaká ta jara a zimy z mesta i venkova, s honosným katalogem i cenami, ale bez
umění.
K obrazům Kamila Lhotáka, vystavených nedávno v Umělecké besedě, nelze vcelku
říci mnoho nového. Instalace sama už nepřispěla k dobru výstavy: malá síň byla přeplněna a můžeme říci, že přísnější výběr byl by prospěl celkové jakosti. Práce nesly
s sebou znak jakési nekritické chvatnosti a stereotypnosti, dokonce schematičnosti, k níž
vede thematické omezení na malém formátě.
Ve výstavní síni Spolku olomouckých výtvarníků na Tř. Viktoria představili se
Pražanům prvními většími soubory dva skoro mladí malíři: pětatřicetiletý Alois

Hejl

a dvaatřicetiletý Jan Mehl. Oba mají upřímnou snahu o původnost i míru nedodopatření
v realisacích přibližně stejnou. Hejl si nedostatky vlastní fantasie nahrazuje literátskými
výlety do biblické dějepravy,

aniž tím ovsem svou konvenční malbu nějak zlepšuje

a Mehl si místo života maluje loutkové divadlo a když se náhodou dostane k námětu,
jako jsou Pradleny, tak udělá i divadlo z toho - a výtvarné prostředky, jimiž oba malíři
disponují, jsou přitom velice chudičké.
Druhá výstava Ivo Rublice

v březnu t. r. ve Vilímkově galerii jako by vracela

tohoto malíře do doby před jeho výstavou první, do doby, kdy chtěl jen »dobře« malovat,
bez ohledu na to, co a jak. Nalezneme tady nyní obrazy malované s určitým technickým
zaujetím a přesto technicky nedobré, thematicky omezené na jakoukoli krajinu a ženský
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akt, evokovaný někdy taneční pózou, ale vše bez nějakého zvláštního zaujetí, bez nutnosti,
bez vztahu k malíři i obecenstvu, plátna stroze objektivní, bez vůle k formě, již jsi mohl
znamenati na jeho výstave první. Jméno Picassovo, citované v katalogu i slyšené z úst
malířových, bylo bráno nadarmo.
Tři vzpomínkové výstavy zaplnily nedávno síně obecenstvem: Kremlička v Malé
síni Mánesa, Hofbauerův posmrtný soubor ve velkých místnostech a Preisler u Vilímků.
Rudolf

Kremlička

byl celkem vhodně vybrán, i když chyběla celá řada jeho prací

nejznámějších. Obrazy zkratkovitě dokumentovaly jeho vývoj od Schwaigra k osobité
práci posledních let, od realistického detailu k nadsázce až formalistické, od drobnokresby k ódě na krásu ženy. A tato příležitostná výstavka jen víc ještě ozřejmila potřebu
velkého a úplného souboru a zhodnocující publikace, vyčerpávající vše, co bylo napsáno
či jenom naznačeno po časopisech a sbornících.
K Janu Preislerovi

byly voleny práce příliš drobné, příliš studijní, než aby byl jeho

význam plně vystoupil. Zůstal nakonec jediný dojem:

secesní dekorace, zbytečně zdů-

razněná tímto výběrem a vlastně jedna jen stránka Preislerovy činnosti. Pěkný úvod
Pečírkův nebyl obrazy sdostatek doložen.
Výstava Arnošta Hofbauera,

nedávno zemřelého, byla živým dokladem zapomínané

historie spolku, k němuž se váže i historie našeho moderního malířství. Pravda, už
jenom historický doklad: založení spolku a první spolkové výstavy, neboť Hofbauer
ani v posledních letech se nezbavil

závislostí na »konci

století«, jen

symboličnost

opustil, ale tím staly se jeho obrazy dekorativními doplňky. Byl talentovaným malířem,
ale pro mnohost zájmů nedokázal tento talent využít k dílu, jež by přetrvalo svou dobu.
Miloš Jiráň

Epigramy
SVATEBNÍ

DVOJÍ

CESTA

Kritik ti knihu ztepe.

NÁŠ

POČTY

Ve Školských počtech vždycky platí,

Neříkej: Budu psáti lépe.

že nuly mají vzadu státi.

Na zvůli kritikovu je lék jiný:

Umění není Školní řád,

přižeň se do rodiny!

zde musí nuly vpředu stát.

ZÁKAZNÍK,

NÁŠ

PÁN

PŘEDLOŽKY

Kritik i čtenář sedli na vějičku

V mém životě nic nad to není:

a obchody jdou překrásně.

chci žíti jenom pro umění!

Je právě čas rozšířit továrničku

Však podle ducha praktického,

v továrnu na básně.

nežiješ pro něj, ale z něho.
Jan
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