Václav Renč
C H Ó R Z KANTÁTY
,,VĚŽ VE Z R A J Í C Í M POLI
(Předčitatel)

...jsme neustále zmítáni
vlnami naší smrtelnosti...
(Elegie a hymnus)
Bdělostí, která hořce trvá,
bdělostí jádra v němé tmě
shledávám opět hnutí prvá,
nežli je nutnost podetne,
připraven k tanci - ale ach,
jen bdění jádra v hustých tmách.
Jako když hlína pod zemí
se převalí a mrtvé zvedne.
Jako když vánek za poledne
kostlivě pohne větvemi
a zadušen se v sobě ztratí ach, co je lístku zachvění?
Ach, pod sklem věčna pohřbeni
jdou mrtví mrtvé pohřbívati.
Jak hmátnutím je rozlišíš?
Jen o poznání, jenom o dech
jsou jedni dál a druzí blíž,
blíž tomu, jenž je zavolá,
a v nekonečných chorovodech
zem obcházejí dokola.
Ten tanec těsta v kvasné díži
pod jednostejnou kopisti!

Kdo odchází a kdo se blíží,
sami svým krokem nejisti
a neustále zmítáni
vlnami naší smrtelnosti přec po krůpěji svítání
vždy novou žízní zdvíháni ó, nikdy, nikdy, nikdy dosti!
Ó, nikdy dosti, neboť ten,
jenž dává pečeť lidským rodům,
tleskaje dlouhým chorovodům,
sám neustal být dítětem.
Za jitra, jež v něm sladce trvá,
za jitra hlubokého snem
v semeni budí hnutí prvá
a v probouzení milostném
dává se poznat - Věčné ráno,
jak by vždy znovu začal svět
v tom krátkém, zajíkavém ano
holubic bílých nad potopou,
ve vzlyku slepých děťátek...
A půjdou znova starou stopou...
Oni však dojdou, dojdou tam,
v to neschůdné, kam klopýtám.
Ó, jednou jistě, Bože zrodu (Předčitatel)

...Anežku přešťastnou času tohoto posledního
jako presvetlo u denici vyvedl v čase svém...
(Coda hymnu)
- jenž třímáš thyrsos chorovodů
rozvíraje jím klíny skal!
Kde pramen, jenž by netryskal,
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jenž by se nerozvodnil v řeku,
když ty jej voláš, Bože věků!
Ó, dej nám ohněm k sobě plout,
ty, Bože křídel, Bože pout!

J a r o m í r Hořec
BYL
Byl štíhlý, plný prudkých novin
a čistkou paží nenasycen
se zamykal pod marný svícen.
Jednou ho všechna žízeň poví
a světlo v noci vyzoufané!
Jak chtěl mít rád, jak chtěl být celý
a sahal v dálce po přátelích
a věřil, že se zázrak stane.
Do štíhlých stromu ráno stoupal
a z nezvané trnoucí lásky
dal život básním, uštknut záští
v potupené a zašlé doufat.

SNY
Jen sny a sny, ty tolik zdejší,
kéž zrají jako sad
a kéž mi báseň do plamene
dovolí vytesat,
kde kámen chytá od dlát čistých
do vysloužených ran,
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do klatby křídel uhořelých
a všemi zapírán!

MINULÝM BÁSNÍKŮM
Už koncují se jejich hrady
a studny plné lží.
Do houfnic táhli ze dnu na dny.
Co na nich záleží!
Dosyta věčně. Nežíznili
za život trouchnivý,
ale ty, bratře básní, jsi-li,
jsi přece žíznivý!
A oni lhou, lhou sladké básně,
až k smrti sladké lží,
že bylo dobře, čistě, jasně.
A slabí uvěří.
Už koncují se jejich hrady!
A duší dýchat chcem,
vyhladověné sny až za dým
hluboké hranice.

František Skácelík
N E D O K O N Č E N Á POVÍDKA
Přesto, že se hodně o tom mluvilo, když přijel z Prahy do našeho
městečka k lázeňskému pobytu veliký literární kritik, nepovažoval to nikdo
u nás za nějaké zvláštní vyznamenání. Vždyť léčil tu také kdysi svou plicní
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chorobu slavný básník Sušil, jak hlásala pamětní deska na jednom z přízemně skrčených doskových domků v odlehlé uličce. Uběhlo sice od té doby
skoro padesát let, než se objevila u nás nová proslulost v osobě jmenovaného velikého kritika, ale vzpomínka na pobyt zvěčného Sušila, kterého už
ani z nás starších si nikdo nepamatoval, byla stále tak nová, že stačila zastíniti i všechnu proslulost koryfeů žijících. Jenom dva snad činili pro nás výjimku, snad proto, že nebyli v našem městě snad jen hosty, ale dávnými
starousedlíky; jeden z nich, básník střední polohy a partajní glorioly, byl
dokonce rodákem našeho městečka, a druhý, malíř evropského jména, geniální kreslíř, milenec velkých starých mistrů, jemu duchem rovných, byl
takřka členem rodiny naší hraběcí vrchnosti, která trvale sídlila v starobylém zámku, ležícím takřka v srdci rozsáhlých lesních latifundií, tomuto
hraběcímu rodu od nepaměti náležejících... Všechny svahy milých kopců
konečného pásma beskydského, které z jihu objímaly amfitheatrálně naše
městečko, patřily naší vrchnosti, která vlastnila dokonce i staleté lesy, pokrývající poutní vrch s klášterem a se zázračným obrazem mariánským
v dvouvěžatém chrámě mohutného zdiva... A byl to rozkošný východní
svah právě tohoto vrchu, v jehož lučnaté mýtině, přímo nad lahodným
táhlým údolím, stála patrová dřevěná lovčí chata, kterou náš hrabě dal
upraviti na trvalý byt zmíněnému malíři, trávícímu tu pak se svou ženou
nejen teplé měsíce jarní i letní, ale i zimní, nedbaje jejich drsnosti v našem
kraji neobyčejně nemilosrdné. Občas zajížděl sice malíř odtud do Prahy
nebo do Holandska, vlastní rodné země svých praotců, ale celkem zřídka,
neboť hrabě, mající zálibu ve freskách staromistrovského slohu, dovedl našeho malíře poutati k svému sídlu vždy znovu a znovu, dávaje mu zdobiti
stěny výtvory tohoto svého oblíbeného umění, které náš malíř ovládal se
svrchovaností tvůrčí i technickou...
Když přibyl veliký kritik do našeho městečka, pracoval náš malíř na
freskách na kapli hraběcí hrobky, nedávno vybudované moderním architektem, rodákem valašského kraje. To znamenalo, že malíř trávil celé dny
v našem městečku a obvykle až pozdě k večeru ubíral se do své horské salaše, kde - jak si někdy zpíval - čeká na tě v prázdné chatě šťastná žití tvého
trefa, hodná žena tvoje Štefa... Snad znělo křestní jméno jeho choti docela
jinak, ale když byl malíř v povznesené náladě, byla mu jeho žena vždy
Štefou... Proč se mu toto přejmenování tak líbilo, zůstalo záhadou, s kterou
šel do hrobu. Nevyložil ji ani příteli-básníku, rodáku našeho městečka,
který byl za letošní letní sezóny nejčastějším jeho společníkem při práci na
náhrobku. Celkem je v jejich družné hřbitovní idyle nikdo nerušil... Na náš
hřbitov zapadl málokdy nějaký návštěvník, a to ještě platila zřídka jeho
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návštěva mrtvému, ale trsům růží, které byly daleko široko rozhlášenou
zvláštností našeho horského hřbitůvku, zalévajíce vlnami svých rudých
květů hrob vedle hrobu a šíříce omamnou vůni nad jejich drobnými travnatými pahorky... Tato pamětihodnost zlákala také jednoho dne k návštěvě
hřbitova velikého kritika. Uvedl ho sem básník, s kterým byl znám z literárního světa pražského a který ho představil malíři. Hovor, který se teď
rozpoutal mezi malířem a kritikem, vedl se ve vyšších polohách neobvyklých básníku, který k nim stále přizvukoval svým stereotypním rčením:
»No, pravda! No, pravda...« Celkem i tehdy, když dosvědčovat jakousi
pravdu nebylo vůbec potřebí... Na hovoru malíře s kritikem bylo na první
poslech zřejmo, že se střetli dva duchové vzájemně se pohánějící k myšlenkovým výším, které byly vlastní jejich domovinou. Bylo však taky zřejmo,
že kritik zná do podrobností výtvarnické dílo malířovo a malíř že zná
dobře literární dílo kritikovo... Geniální duchové se ve svých dílech vždy
setkávají, přibližují, jako se průměrným duchům odcizují. Básníka ovšem
ihned mrzelo, že se mu malíř odcizuje, a počal mimoděk na kritika nevražiti, což vneslo samo sebou v hovor jakýsi skřípavý tón a způsobilo brzké
jeho ukončení... Kritik odcházel rozladěn, ale osobní seznámení s geniálním malířem vyvolalo v něm tak velký dojem, že potřeboval s někým se
o něj rozdělit a napsal ihned dopis své přítelkyni, kterou byla slavná spisovatelka. Možná, že jeho srdci byla více než přítelkyní, možná, že by ji byl
rád v každém ze svých četných dopisů oslovil křestním jménem, v laskající zdrobnělině, ale toho se neodvažoval, neboť byla provdána a k tomu
ještě také za spisovatele, tedy jeho druha v povolání... Kritik tedy napsal:
»Drahá přítelkyně, jako vždy jste první, které spěchám sdělit to, co mne
uchvátilo. Nikdy bych nebyl řekl, jak oživne dílo velkého umělce, seznámíme-li se s ním osobně. Tato pravda platí ovšem asi jen o tvůrcích, kteří
stojí svou celou mravní osobností za svým dílem, v které vložili celou nekonečnost své opravdové geniality. S takovým umělcem mne tu šťastná náhoda seznámila. Je to geniální malíř, jehož dílo je Vám jistě známo, jako
bylo mně před seznámením s ním. Samotaří tu v dřevěné, rozmarné chaloupce, stojící vysoko nad lidským hemžením, zasazené kosmickým klenotníkem ve velký smaragd louky na svahu posvátného kopce na samotě mezi
lesy, kam jen srna někdy zabloudí. Jedinou společnicí je mu tu jeho žena,
která svou zálibu k uměleckému průmyslu povznesla k vkusu uměleckého
znalce. Zastihl jsem ho na zdejším hřbitově - zahradě růží, jakoby přímo
ze Saronu sem přenesené; pracuje tu na fresce pro kapli rodinné hrobky
zdejšího majitele panství, svého mecenáše; malíř, který zevnějškem je dokonalý elegán, životem skoro bohém, duchem velký filosof, je svým dílem
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záhadným výkřikem našemu věku.« Tu teprve se rozepsal kritik o jeho
obraze »Novokřtěnci«, nejen nejslavnějším malířském výtvoru v jeho díle,
ale jistě nejslavnějším uměleckém výtvoru epochy, kterou jím vyvrcholil
a dotvářel. A ke konci se zmínil kritik o podivuhodné záhadě, že celé dílo
Mistrovo je téměř bez ženy, není v něm jediného ženského aktu, není v něm
ani rozvíjející se, ani vyzrálé krásy ženského těla kromě několika náčrtku
venkovských stařen, nad kterými se vznáší spíše trpký úsměv z pomíjejícnosti pozemské krásy, hlavně lidského obličeje, než krása sama. V znalosti
lidského obličeje jako by měl Mistr statisíciletou zkušenost Mont-Blanku,
neboť jinak si nelze prý představiti, aby Mistr na svých Novokřtěncích, svíjejících se v spleti lidských červů, hlodajících na vlastním kacířském svědomí, zachytil obličeje všech těchto otrhaných hlodavců tak, že při své rasové podobnosti jsou rozlišeny i druhem muk, s jakýmsi společným rysem
věčné odbojnosti proti řádu přirozenému i nadpřirozenému, odbojnosti,
kterou v koutku svých srdcí chová každý z nás: chladná nádhera pouště
a nepokojná nádhera vlnobití sladěny v jedno, což podle kritika vyzírá ze
všech jeho obrazů, kreseb, obrovských fresek.
II
Slavná spisovatelka pracovala právě na knize povídek o neobyčejných
lidech; do celého už hotového souboru scházela jí povídka poslední. Tvořila postavy v nich všechny podle určitých modelů, které nalezla šťastně
a hravě ke všemu, jen při poslední jako by ji štěstí opustilo: Náhle zmizeli
neobyčejní lidé z její blízkosti. V záloze byla ovšem postava milovaného
kritika, ale to byla jen výpomoc z nouze, neboť kritik stál jí už modelem
k hrdinům prvních jejích dvou románů, asi tří povídek a jeho duch vznášel
se také nad tvůrčími vodami jejího
cyklického díla o knížetikardinálu a jeho černých myslivcích... Nebylo tedy radno tvořit další verse
tohoto milovaného a milujícího modelu - ale co by jí konec konců bylo
zbývalo ? Kniha uzrála k vydání, musela býti dokončena, neboť není strašnější pohromou pro spisovatele než presentovat literární veřejnosti dílo
přenošené... Nejen však, že nebylo modelu, nehlásil se ani nijaký motiv:
obrazotvornost jako by jí byla vypověděla! Lze si tedy snadno představiti,
jakou nevázanou radostí byla rozehrána, když přečtla ve své lačnosti po
motivu a při znervosnění marným posud jeho hledáním i čekáním dopis
kritikův! Model je nalezen a motiv se vyvine z takového bohatství jeho
duševních vlastností sám sebou... Nemeškala ani chvíli... Muži spisovateli
oznámila, že zítra odjíždí do valašských lázniček a že by mohli tam spo-
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léčně strávit pak jeho dovolenou. Choť zvyklý na takováto nenadálá rozhodnutí své ženy samozřejmě nic nenamítal - a slavná spisovatelka vystupovala k večeru nejbližšího dne na nádraží cíle své nenadálé cesty... Byl
to neočekávaný příjezd jak pro naše městečko, tak i pro kritika, který patrně neočekával tak rychlý a jistě i nezamýšlený účin svého dopisu. Podivno,
že městečko přijalo zprávu o příjezdu slavné spisovatelky se zjitřenějším
zájmem než dříve zprávu o příjezdu kritikově. Samozřejmě, neboť jednak
šlo o dámu pražského světa uměleckého, jednak slavná spisovatelka měla
u nás více čtenářů než učená díla kritikova, a pak: obecně se soudilo, že
ji k nám přivábil stesk po kritikovi, který svou láskou obklopil zjev své
milované přímo pohádkovou romantikou slávy, tajemnou pro zvědavce našeho města, protože ji pokládali za nezaslouženou... Také kdekdo věděl,
že slavná spisovatelka jest v jakémsi příbuzenském poměru s naším lázeňským a městským lékařem, kterému se pro jeho drobnou, skřítkovskou postavu neříkalo jinak než doktůrek. Nikdo se tedy nedivil, že slavná spisovatelka ubytovala se ve vile doktůrka, tím méně, znali-li, že doktůrek poskytl ve své vile - přímo ve svém rozsáhlém bytě - útulek kritikovi, který
byl jeho přítelem z dob studentských. Na vilu doktůrkovu doptala se spisovatelka arciť velmi snadno. Zastihla jejího majitele právě v kuchyni, kde
se dohadoval o dnešní večeři se svou starou hospodyní, neboť vedl domácnost staromládeneckou. Vítal slavnou příbuznou s nadšením opravdové
srdečnosti, neboť jiné nebyl schopen. Slyšel rád, že si přijela léčit sem své
pocuchané nervy, tvrdíc, že město má pověst výtečného místa lázeňského...
Byla to zřejmě lichotka, ale doktůrek uváděl zveličení hned na pravou
míru. »Lázeňské místo ? Bývalo kdysi v šerém dávnověku vědy lékařské,
kdy se věřilo, že jalová syrovátka z ovčího mléka, žinčica, léčí choroby
plicní. Tak tu léčili vedle sta jiných i básníka Sušila, což náleží k pamětihodnostem našich lázní. Aby se tu přece jen něco lázeňského dělo, dal praděd majitele zdejšího panství vystavět ve svém staletém nádherném parku
domek - ne větší než kanárčí klec - v kterém se ohřívala žinčice a ve dvou
jeho vanách hosté se mohli koupat v odvaru jehličí. Žinčice se tu už dávno
nepije, zůstal jen miniaturní domek v parku a lázeňský život se přizpůsobil
jeho rozměrům. Kraj v okolí je rajsky krásný, blízké vesnice valašské národopisné unikáty, ale město žije už jen z poutníků, jichž procesí procházejí
městem na poutní vrch se starobylým chrámem, a vůbec ne z lázeňských
hostí. Moc potěšující to tedy není...« - »Ach, vždyť je tu tak utěšený vzduch,
tolik hojivé zeleně kolem!« lichotila dále. »Nu, stačí-li ti to.« Uvedl ji do
vkusně zařízeného přízemního pokojíku s vyhlídkou na mladé smrkové
lesy a pozval ji na večeři, kde prý ji čeká setkání s jedním z jejích známých...
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III
Tato večeře byla první schůzka slavné spisovatelky s kritikem. Další
konaly se pak mimo jídelnu v kritikově pracovně, kterou pro přítele upravil doktůrek v prvním patře. Samo sebou neprozradila spisovatelka kritikovi vlastní příčinu, která ji přivábila do našeho města, ale kritik, který
znal plán její knihy povídek, sám se zmínil o tom, že malíř by byl dobrým
modelem pro některou z nich. Maluje nyní na hřbitově. »Ach, v té zahradě
růží ?« přerušila jakoby v náhle vybuchnuvším nadšení řeč přítelovu. »Mám
tedy nejen postavu, ale i motiv: prodavačka růží a malíř. Zamilují se do
sebe; vezmou se. Ona chudá, on chudý. Obrazy jeho jsou příliš vznešené,
aby nalezly kupce. Je tedy nutno prodávat znovu růže. Na kupovaných je
malý výdělek. Najmou si tedy pole vedle hřbitova a osázejí je keři růží,
které se jim výborně daří. Ona se Škrábne jednou o trn a zemře otravou
krve. Posledním jejím přáním bylo být pohřbena mezi svými růžemi. Není
to dovoleno. Ale přece se její poslední přání vyplní: hřbitov potřebuje rozšíření a koupí jejich růžové políčko a malíř dá její rakev přenést do hrobu
mezi růže...« - »A co on?« zeptal se kritik dychtivě. - »To posud nevím.
Až poznám malíře osobně, až co vyplyne z jeho duchovního formátu do
mé obraznosti.« - »Čekáte mnoho ?« - »Zkusím na něm moc své sebedůvěry« - »To je ošidné,« poznamenal kritik starostlivě. - »Proč ? Nebyla to
má sebedůvěra, která nás sblížila a duševně vzájemně vyrovnala ?« Její hlas
zněl při tom neochvějnou jistotou...
IV
Den poté vypravila se brzy ráno z vily a spěchala k hřbitovu. Myslela
si, že malíř tu ještě nebude. Byl tu však nejen on, ale i básník. Omámená
vůní růží a nevědouc, jak se přiblížit k hrdinovi své spisovatelské tužby,
zůstávala dlouho ukryta za vysoko vzrostlým keřem, až ji básník sám zahlédl. Poznal ji ihned a jako pražskou známou představil ji malíři, který
právě stál na žebříku, nanášeje v roh obrazu zcela po zedničku maltu, kterou si podle receptu starých mistrů vždy sám mísil. Přeměřil spisovatelku
od hlavy k patě, neučinil však nejmenšího náznaku, že by chtěl sestoupiti
se svého povýšeného stanoviště. Zamrzelo ji to, ale okouzlení, které plynulo ze hry jeho dlouhých a duchově štíhlých prstů, kreslících linie přímo
na vlhký podklad, zahladilo poryv nepříjemnosti tak, že si ani zvlášť neuvědomila, jak za celou tu dobu, co tu stála, na ni vůbec nepromluvil, ba
tím více se v sebe nějak zachumlával, když ona, s úmyslem představit mu
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hned napoprvé svou vnitřní osobnost, rozvinula v řeči problematiku uměleckého tvoření. Malíř hovořil stále jen s básníkem o věcech skoro všedních. Jen se jí zazdálo, že po dvakrát zahleděl se na starožitný renesanční
prsten, který si navlékla záměrně na ukazovák pravice vědouc, že jeho malířské oko má zálibu v starožitnostech. Zachytila ty dva pohledy s vděčností v srdci. Zdály se jí nadějeplné pro další vývoj styku s vyvoleným hrdinou své povídky. Odcházela spokojena; ve svém pokojíku dala se v nadšení
do psaní povídky, jejíž začátek se jí jasně rýsoval v hlavě. Nazvala ji »Hrob
v růžích«. Psala, psala lehce, plynule - ale náhle ji znepokojila myšlenka,
že všechny ty věty nemají dosti vysoký zvuk. Nedosahovalo snad vzepětí
inspirace k povznesenosti motivu ? - Ne, síla vnitřního vznícení ji jistě neklamala. Cítila plnou míru jejího vlnění a mládí. Než znepokojení nepolevilo... »Ale což -« zeptala se s náhlým novým pochopením, »proniknu svými
tvůrčími schopnostmi k výši jeho neobyčejného ducha, aby můj povídkový
hrdina odpovídal svému velikému modelu. Nebude-li odpovídat, nehrozí
jejímu výtvoru papírové neživotné zplanění?« - Zamyslila se a položila
pero. Jak je nebezpečná taková hra o vysokou cenu! Nesází tu umělec
v -touze dosíci rovnosti celé své já? - A ztratí-li je? - Hazardní hra, která
může naráz srazit duši do propasti sebedůvěry na cestě k slávě...! A v tom
je rozdíl mezi ní a malířem: ona spěchá za slávou, zápasí o ni celou vůlí,
každou myšlenkou, sláva je jí cílem nejvyšším - a on? - Stojí na žebříčku,
mísí maltu, kouzlí linie, klade barvy: koná jakousi prostou povinnost a
chová se při tom tak, že je z každého pohybu jeho ruky jasno, jak vůbec
nemyslí na nějakou slávu: ví jen jako řemeslník, že po něm nechtějí více
než dokonalé dílo, dokonalé krásou a solidností - a on sám v sobě je přesvědčen, že toto dokonalé dílo, jemuž je sláva samozřejmým doprovodem,
vytvořit dovede. Svrchovanost uměleckého tvoření! Jak je všeho toho
vlastně ona sama vzdálena!
Těžká melancholie ji zachvátila... Vyběhla ven. Stanula na okraji
městečka... Poutní vrch jako ohromný balvan potažený sametem stopkovitého mechu, který má nejkrálovštější zeleň v stupnici zelení, tyčil se
k obloze chrpově modré, vplývaj e v ni svými obrovitými obrysy. Ta souhra
čisté modře a hlubinné zeleně mluvila jako by o tajemných světech výšin.
A k tomu rudost růží, která jí posud hořela v očích! Jaký to strhující barevný akord ? - Jak to řekl malíř básníkovi ? Řekl: »Zkušený freskař maluje vždy jen ze tří kelímků, třemi barvami.« Myslel při tom na tyto tři
barvy, které tu svítí jako květy nekonečna ? - K obědu přišla pozdě. Doktůrkova hospodyně trochu broukala, ale uklidnila ji svými osvědčenými lichotkami.
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v
Ještě dvakrát navštívila slavná spisovatelka hřbitov. Malíř však zase
při všech jejích návštěvách hovořil jen k příteli básníkovi a zase to nebylo
nic, čím by pronikla v duši objeveného modelu. Vyčíhala pak jedno dopoledne, kdy malíř byl samoten. Připlížila se s veškerou pokorou, kterou jí
vnukal duševní rozdíl, ale nepořídila zase nic: úsečně poděkoval na pozdrav a pak se ani neohlédl zabrán v práci, ač tu stála skoro celou hodinu.
Na pozdrav při odchodu odpověděl zase jen polootevřenými ústy. A v pokojíku jí ležel od včerejška na stole dopis nakladatelství, naléhající na uzávěr povídkového souboru! - Nelze tedy otálet! - Musí se odvážit něčeho,
co by bylo podnětem aspoň ke kratšímu hovoru, třebas nepatrnému, jen
když bude skulinkou, kterou by nahlédla v zářný svět jeho ducha... Ale co
jen vymyslit? Co by ho upoutalo? - Vzpomněla si na svůj drahocenný
prsten! Ten byl vskutku jedinou její věcí, na které utkvěl delším pohledem.
Ano, smaragdový prsten! A její ženská obrazotvornost, často osleplá její
ochotou k úskočnosti, nakreslila jí plán...
Věděla dobře, že o poledni věnuje malíř skorém dvě hodiny obědu ve
společnosti přítele básníka. K polednímu usedla na kraji blízkého lesíka,
v cípu, z kterého byl volný pohled na branku hřbitovní. Nedlouho po úderu
dvanácté viděla oba přátele procházet brankou. Sečkala čtvrt hodiny a
vklouzla na hřbitov. Červené stíny svážely se jí po světlých šatech, když
se plížila ke kapli hrobky. Na stolku sbitém z nehoblovaných prken stály
tři proslulé kelímky, vedle nich řada štětců různé velikosti a otevřený náčrtník. Vrchol žebříku byl pokryt značně umouněnou malířskou kytlí z obvyklého taftu. Prolistovala s rychlostí zvědavce náčrtník, položila vedle
něho svůj starožitný prsten a ubíhala k obědu...
Celé odpoledne dohadovala se v své obraznosti, nedočkavostí předrážděné, jakým asi způsobem zasáhne inscenace s prstenem do utváření dalšího styku s mlčelivým umělcem. Zhodnotil samozřejmě jediným pohledem
uměleckou cenu skvostu, chápe, co by znamenala jeho ztráta, a - jistě se
rozběhne, aby ji vyhledal a prsten jí odevzdal. Rozvine se hovor o zálibě
v uměleckých starožitnostech, rozestře se průhled do tajemné komnaty jeho
malířského ducha! »Snad to, co poutá jeho ducha, uspokojí mé srdce tak,
že v něm uzrá povídka k ovoci závěru,« šeptala si, ale jako by jí cosi říkalo, že jde nějak o něco víc než o ten pouhý závěr povídky, že jde přímo
o ni a o nic ani někoho jiného... Proč? Snad proto, že jedině závan jeho
tvůrčího ducha je s to, aby v ní vznítil ono zanícení, po kterém toužila,
které čekala a jehož cíl šel kamsi dále než k čemusi konec konců tak pomyslnému, jako je povídka?...
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III
Odpoledne skryla se v svém pokojíku a usedla zase k povídce. Vytrhlo
ji rázné zaklepání na dveře. Nikdy nevyslovovala obřadné slůvko »volno«
s pocitem takového blaha jako dnes... Trochu se zarazila, když spatřila na
prahu přítele kritika, ale vtom už se za ním vynořil usmívající se obrýlený
protáhlý obličej malířův s jemným knírem, do ostré špičky střiženou bradkou, která mu při zajímavém, bledě olivovém zbarvení pleti a vysedlém
mohutném nosu pod nebetyčným čelem dodávala půvab jakéhosi výstražného mefistofelství. Jako by v jeho pověstném obraze »Krysar« bylo cosi
z této tváře...
»Navštívil mne Mistr a žádal, abych vám odevzdal váš prsten, který
jste v roztržitosti nechala u hřbitovní kaple. Řekl jsem, že ho uvedu sem,,
aby osobně přijal od vás nálezné za tak drahocenný skvost,« vykládal kritik.
»Je váš?« zeptal se vážně malíř, podávaje jí s úklonou prsten.
»Už jsem skoro nedoufala, že se s prstenem shledám. Tisíceré díky,«
zahovořila sladké lži - »snad se u mne chvíli posadíte.«
Usedli na pohovku k širší hraně stolu. »Nedoufala jste, že se s prstenem shledáte, a vyslovujete to tak bez rozechvění. Přiznám se, že bych byl
velmi zkrušen, kdybych se měl rozloučit s takovou opravdovou drahocenností,« poznamenal malíř.
»Je, tuším, z palfyovských sbírek,« podotkl kritik.
»Ať je z jakýchkoli sbírek, hlavní je, že je to vrcholný skvost stylovosti,
barevnosti, zlatotepectví, jakýsi prazvláštní květ, který se z půlnoci tvůrčí
vynoří jednou za sto let, aby vyssál svou jedinečností tvůrčí půdu doby na
nových sto let...« řekl malíř s nadšením svrchovaného znalce.
»Jak mne těší váš znalecký posudek, který posud nikdo nevyslovil s tak
hlubokým pojetím,« odtušila v rozpacích.
»Patrně jste jej neukázala posud žádnému skutečnému znalci; každý
takový by řekl totéž, co já teď,<< podotkl malíř skromně a rozhovořil se nejprve o znalectví umění, pak o mistrech klenotnictví, o zlatě, o Celliniho
Perseovi, o malíři Vermeerovi, kterého kladl nad Rembrandta, probral
velké staré mistry, které všechny znal v originálních jejich dílech, mluvil
o zápasech pro jejich konečný výraz, přešel na psychologii uměleckého vývoje talentu, popisoval s úžasnou introspekcí tajemná duchovní vlnění dějinných epoch, překonávajících těžké porodní bolesti k zrození vrcholícího
díla - tu už se obracel na kritika, který svou neobyčejnou intuicí propaloval
se k vyššímu smyslu jeho slov, který je teprve dorozumívací mateřštinou
geniu... Byl to hovor duševního Olympu, cesta na Parnas, kterou oba hovořící konali lehkonohým krokem jakoby v rytmu kosmických pohybů. Po
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prvé chápala plně svou zamilovanou báseň Březinovu »Kolozpěv srdcí«,
zpívající o nádheře letu, který vítězí nad tíží země, o příchodu jasného člověka, tajuplného, jenž jediný v milionech bratří usedne mezi knížata kosmu
myšlenkou, která od poslušných sluncí se učila lehkosti, tanci a písni! Posud
si z této písně opakovávala v bloudění obrazotvornosti pouze ve vlastní
versi verš, »že v polibcích slávy sladko je žíti!« Ach, k jakému to hračkářství dovede se snížit samolibé ženské srdce, jehož let nevědomky srazí geniální duchové, vyrovnávající svá citová napětí blesky myšlenek! Jediný
takový blesk stačí, aby roztříštil takové zasněně dychtící srdce a potřel navždy jeho touhy! Jak postupují tito dva rychle a lehce do závratných výšin
v plápolu vnitřního patření, které už není nástrojem zraku, ale podstatou
od hmoty naprosto uvolněných duší! Co jim je svět se svým přissátím se
k zemi? Co sláva dneška? Nejdou-li za nimi lidé dnes, půjdou za jejich
dílem po stoletích... Půjdou kdysi za jejím dílem? Kritik ji často ujišťoval,
že její dílo má znaky nesmrtelnosti, ale dnes po této chvilce rozhovoru kritika s duchem stejné mohutnosti chápe, že jí to spíše říkal z jakéhosi
zamilovaného, spíše proto, aby ji jako milovanou bytost potěšil že tomu dokonce i sám věřil, aby i ona tím snáze uvěřila nesmrtelnosti! A formát tohoto malířského genia chtěla vtěsnat do své prosté povídky?
Jaký ubohý rámec je motiv růží!
Slavná spisovatelka už chvíli naslouchala hovoru svých hostů. Věděla
jen, že duch jednoho je indukční cívkou ducha druhého, že rytmický myšlenkový proud sílící jednoho povznáší druhého. - Jako by jí v duši náhle
svítalo, že není vlastně ani hodna lásky kritikovy, že vlastně posud jako
žebračka stála u nádherné brány paláce jeho nitra, v kterém z lásky k ní
snižoval se duch kritikův k úloze almužníka! - To byl teď pro ni životní
závěr s konečnou platností! Závěr ohromující, neboť si byla jista, že z něho
nelze vytvořit ani povídku, ani román - jen svou vlastní osudovou tragedii...
Cítila se nervově zhroucena. Byla jako tonoucí, který v minutě ohrožení života přelétne v paměti sebedelší svou minulost: ona přehlédla v propadajících se nervech celé své literární dílo a shledala je náhle příliš lehkým, ba
lidsky skoro hříšným před tváří věčnosti...
Hovor hostů zněl jí už jen jako prázdné zvuky. Srdce se jí nějak protížilo, vskočily jí jiskry mžitek do očí. Jak byla šťastna, když vstoupil doktůrek.
»Ej, vzácní hosté mých vzácných hostů,« zvolal srdečně. »A nepohoštěni! Bez možnosti prípitku!« a už běžel do kuchyně, vraceje se s hospodyní, nesoucí na podnosu mísu zákusků a láhve vína.
»Jaké pijete, mistře malíři? - Toto je sherry, toto je ryzlink zdejšího vinárníka,« nabízel doktůrek.
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»Tak pohárek sherry na odchodnou. A to nálezné, milostivá ?« ozval
se malíř.
»Pošle vám autorský výtisk knihy povídek už k tisku připravené,« poznamenal kritik...
Vypili po pohárku sherry a odešli.
»Doktore,« zaúpěla spisovatelka, sotva dveře zapadly.
»Co je ti ?« zeptal se v širokém soucitu lékař.
»Srdeční slabost -« vydechla a skácela se na podlahu.
»Aj, srdeční vada z mládí se hlásí...« mumlal doktor, ohmatávaje puls
bezvědomé...
VII
Slavná spisovatelka musela ulehnout. »Dobře tak,« žertoval bonhomní
doktůrek, »tak je občas záhodno trávit letní pobyt na loži nemocných.«
Jejímu muži napsali o nemoci choti teprve, když se po týdnu nemoc nelepšila. Přijel ihned a tvrdil, že menší záchvat měla už před pěti lety. Jeho
spisovatelské jméno bylo tehdy zásluhou kritikovou zastíněno leskem jejího
jména spisovatelského. Ovšem, jen u mladší generace. Starší stavěla jeho
literární význam vždy nad význam spisovatelství jeho ženy už proto, že nenáviděla velikého kritika, na jehož kritickém kolbišti strašila literární historiky hromada literárních mrtvol právě z řad starších spisovatelů... Přibyvší
spisovatel-manžel neměl proto kritika v přílišné lásce a nerad viděl jeho
denní návštěvy u lože své nemocné ženy, která sama si často v duchu přála
méně těchto návštěv. Připomínaly jí bolestně onen rozhovor, při kterém se
srdce ozvalo slabostí... A pak! Což se jí jasně nezjevilo, že vlastně celá její
literární sláva, které byla tak lačná, spočívala na nejistém citu lásky kritikovy, lásky pozemštější, než si oba představovali ? Stačí tento slabý pilíř, aby
nesl ozlacený oblouk literární nesmrtelnosti, který sotva unesou žulové
sloupy velkých geniů ? Ano, dokud mohla věřit ujišťováním zamilovaného,
že její dílo se dotkne prahu věčnosti, dokud věřila všemu tomu krásnému
a povzbudivému, co o ní ve výsostně kritických svých článcích psal, pak
ano - pak měla v rukou bič, kterým poháněla srdce, když sláblo, měla sílu
ducha, kterou srdce udržovala v jeho životodárném tepu - ale teď už nemá,
čím by je povzbudila - cítila, že slabost je jednou přemůže svým jedem...
Přemohla je zanedlouho jednoho slunečního dne pozdního léta. Pohřbili
ji mezi růžovými trsy, z kterých opožděné teplo toho léta vyhánělo kupy
nových pupenů. Tak ji totiž pohřbil ve své obraznosti milující kritik. Ty-
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ranie slávy si vynutila, aby byla pohřbena v honosném kameni chladného
mausolea koryfeů.
Kniha devíti povídek slavné spisovatelky vyšla brzy po její smrti. Desátá
zařaděna v soubor jako nedokončené torso.

Pierre de Ronsard
SONET
Až jednou navečer, kdy svíčka jenom čadí,
si k ohni, stařičká, sednete ku předení,
mé verše zpívajíc, řeknete v udivení:
Ronsard mne oslavil z dob krásy mého mládí.
T o nebudete mít pak starou služku ani,
už napůl zdřímnuvší si po klopotě denní,
jež, slyšíc jméno mé, by padla do nadšení
a věčné počala pět chvály na svou paní.
Já budu v zemi již a v kraji věčných stínů
co přízrak nehmotný snad přec si odpočinu;
vy, stářím shrbená, si k ohni přisednete,
mé lásky litujíc a svého pohrdání.
Ó, žijte, věřte mi, ne zítra za svítání,
dnes ještě trhejte, čím život pro vás kvete!

Přeložila Svatoslava Šulcová

Jiný překlad
Až budete už stará, jednou, k podvečeru,
u svíce předouc, před krbem, v němž vítr sténá,
vezměte verše mé a čtěte udivená:
Ronsard... Mou krásu slavil... Dávno tomu věru...
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Už nebudete mít svou služku, jež by v šeru
po těžké práci zas dřímala unavená,
a jež by procitla při zvuku mého jména,
aby vás žehnala, jak žehná matka dceru.
Já budu pod zemí svůj věčný spánek spát,
v stínu myrt budu bloudit - přízrak bez těla...
Vy budete však žít, vím, shrbená už snad a pozdě, pozdě želet, že jste nechtěla...
Ó, věřte mi a žijte, nečekejte: zítra...
Trhejte růže života už za prvního jitra.

Přelozil ]an Vladislav

Jan Orpheus
CHVÁLA VÍNA
Jakou ti chválu vzdát, ó sladký, výborný zdroji?
Nestačí na to můj ret, aby ti pochvalu pěl.
Dovedeš v lidském těle zas obnovit veškery síly,
takže je život můj bezmála v područí tvém.
K posile slouží tvá moc, když vejdeš v žaludek chorý brzy se osvěží zas, jakmile víno si vzal.
Cokoli útroby svírá, ty znáš je zbaviti tlaku,
ty jsi příčinou též, volně že koluje krev.
Dovedeš zjasnit mysl a srdci útěchu skýtáš,
dovedeš darem svým potěšit kdekterý úd.
Povadlá svěžest ducha se občerství požitím vína,
k vzpomínkám paměť tvá po víně nabývá sil.
Víno starosti plaší a jejich ostrému zubu
nesvolí, aby ti hlodal chmurami sklíčenou hruď.
Vínem i letitý kmet se přenáší v junácká léta,
chlapcem stává se zas, v těle má bujarý žár.
Pěje líbezným hlasem, když víno mu uvolní prsa,
ladí i srdce své, které pak zpívá a hrá.
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P ř i v á d ě j í , ó B a k c h u , tvé dary líbezný spánek,
zbavují znavenou h r u ď tíživých strastí a chmur.
B o z i se n e k t a r e m živí, leč lidem svěžesti dodá
vína lahodný zdroj, po k t e r é m nitro n á m plá.
Kdopak by vylíčit moh' ty steré přednosti vína ?
T o h l e j e n p o d o t k n o u t chtěl k pochvale
skrovný můj verš.

Prelozil Rudolf Mertlík
Tuto ukázku latinské tvorby mistra pražské university a člena Hodějovského básnické
družiny Jana Orphea († 1542) vybral pro Výbor z české literatury (Družstevní práce)
a originální znění překladateli zapůjčil prof. dr. Bohumil Ryba.

Břetislav Štorm
O Ž I V O T Ě ANDĚLSKÉM
Andělé mají všechny ctnosti. Pravím, mají všechny ctnosti od počátku
stvoření a není proč by o ně usilovali. Anděl je tedy ve svých ctnostech
zavřen jako v přepevné věži a nemůže být oklamán nebo podveden žádným úskokem, žádnou lží; všechno kolem něho je jasné a určité, pevně
stanovené, není tu otázek a pochybností, rozdělení ani úzkostí.
Andělský život je svrchovaný.
Avšak slyšíme, že anděl se snáší k zemi, spěchá třeba někomu na pomoc. Zdali k tomu není třeba nějakého úsilí, námahy, přemáhání? Neboť
každá práce, jak víme, je spojena s námahou, napětím, vyčerpáním a nejistotou. Zdá se tedy, že ani anděl není osvobozen od trpkostí práce; třeba
se jen lehce snáší k zemi, přec usiluje o rovnováhu svého letu, možná že
i spěchá, možná že trpí i úzkostí, aby nepřišel pozdě.
Avšak anděl je dokonale klidný. Nic ho nepobízí k spěchu, ba ani
k nejmenšímu úkonu se nijak nenutí. Koná všechno v pravý čas; to jest,
koná všechno se spravedlivou mírou času věda, že všechno, čeho je třeba,
bude bezpečně v přiměřeném čase vykonáno.
Kletbou všeho úsilí světa je zápas s časem. Čas není vážen jako hodnota nezměnitelného objemu, je naopak považován za něco pružného, co
lze stlačiti nebo dokonce i zanedbati. Z této nevážnosti k času se rodí lidský
spěch, úsilí, námaha, zklamání a mnohé jiné nedobré věci, jimiž je zcela
prostoupen život na tomto světě.
Rád x. 26.
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Slyšíte znovu: anděl spěchá. Ne, nespěchá. Přichází tiše ve vhodnou
chvíli, neboť nemá co by zmeškal. Jeho čas je rozdělen moudrostí, jež nedovoluje, aby ho zaměstnávaly svářící se záležitosti a zájmy. Anděl nemá
záležitostí, ani zájmů, ani úřadu. Má jen své úkoly.
Co znamená, že anděl má své úkoly ?
Nemůže si sám vyhledat nějakou povinnost nebo vymyslit způsob života. Koná všechno jednomyslně s vůlí Boží; ale nic mu není zvlášť rozkazováno. Spíše je tomu tak, že anděl jedná v objemu vůle Boží, že to, co
je u Boha nevysloveno, jen naplňuje skutkem. Nezdá se tedy, že andělé
jsou bytosti podobné světským služebníkům, kteří, sedíce u dveří, podřimují, čekajíce na rozkazy svých nadřízených. Anděl nepotřebuje rozkazy;
je tak proniknut vůlí svého Pána, že koná vše bez námahy a dokonale.
Svůj úkol naplňuje lehce a bez obtíží služebnické nevrlosti a lhostejnosti,
neboť, jak již bylo řečeno, nemá zájmů.
Nemíti žádné zájmy není tak zlé, jak to zní. Služebník světský má ovšem
své zájmy, chce se mu spát, rád by se trochu pobavil, rád by něčeho pojedl,
zrovna když dostává nějaký nepříjemný rozkaz. Avšak anděl nemá zájmů.
Slyšíme také, že anděl zápasí. Tu ho vidíme v brnění s mečem v ruce
jak útočí na nepřítele, nebo jak chrání dobrého krále, nebo doprovází poutníka lesem loupežníků. Anděl přistrojený k boji tedy patrně přijímá všechny vlastnosti bojovníků. Hněv, pomstychtivost, touhu zvítězit. Snad pociťuje i nejistotu jako každý jiný bojovník.
Avšak hleďte, jak bojuje anděl. Každá rána zasahuje, každá rána přibližuje jeho neodvratné vítězství. Je zhola zbytečné zápasit s andělem. Proč
tedy bojuje anděl, když je jeho vítězství stejně jisté, proč trvá takový boj
třeba jen vteřinu? Ach, to není pro rozkoš andělovu, to je k poučení protivníka. Protivník by mohl říci: porazil mne mocí nadpřirozenou a nedopřál mi užít meče. Nuže, zkus Štěstí svého meče, anděl může s tebou bojovat tvým způsobem.
Mohli bychom se domnívati, že anděl zápasí bez zalíbení, protože jen
nebezpečí dává každému boji onu dráždivou chuť a anděl přece bojuje bez
nebezpečí. Ovšem, ale kdo má zalíbení v boji, čeká na odměnu vítězství.
Vítěz pak bývá oslavován, dostává se mu věnce a poct. Jakýpak věnec a
jakou poctu může očekávat veliký svrchovaný anděl za vítězství nad ubohým hříchem? Dostalo se nějaké pocty andělům, kteří doprovázeli svatého
Václava na bojiště? Je možné, aby ponížení Radslava Zlického vyneslo
andělům věnce vítězství ?
Nuže, anděl patrně zápasí bez zalíbení, jež je údělem světských bojovníků. Zápasí však přec a ten zápas přichází a pomíjí s tak velebnou samo-
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zřejmostí jako dunění bouře, sesun laviny, výbuch sopky. Anděl zápasí bez
zalíbení, neboť neví, co je rozkoš nejistoty. Anděl zápasí, aby se stalo, co
se stát má, ne proto, aby se potěšil z užitku vítězství. Neboť jaký užitek
může mít anděl sám pro sebe? Nemá zájmů ani soukromého majetku,
Bojuje-li, bojuje, aby srozumitelným způsobem poučil protivníka, ne proto,
aby vzal užitek z vítězství. Anděl sám je svrchovaný a vítězný a není mu
třeba vítězství.
Ach, řeknete si, jak smutný je to úděl býti andělem. Nemíti vůbec
vlastní život, dělat všechno jen, aby se naplnilo, co se má stát, moci létat
a nemít radost z létání, vítězit a nemít radost z vítězství.
Jak krátkodechá je naše představa o radosti! Vidíme ji jen úskalím
zármutku a kdybychom nějaký čas z radosti nevycházeli, brzy by nám zčernala. Nevidíme nic tak, jak to vskutku je, hledáme vždy jen k rubu líc
a k líci rub, abychom vůbec něco viděli.
Jakou radost má tedy anděl? Má radost stálou a neproměnnou, je blažený. Jeho blaženost se však nerodí z radosti nad tolikerými úspěchy vnějšími, jeho blaženství pramení z hlubokého spojení s Bohem. Proto je jeho
radost stálá a čistá, klidná a bezpečná. My známe radost jen jako odměnu
za nějaký čin, dobré chování, úspěch; anděl pak radostí neustále září. V tom
je ten rozdíl: my radost pijeme s palčivou žízní, anděl radost neustále vylévá. My máme o radost věčnou nouzi, anděl je radostí věčně naplněn.
Avšak jak máme potom rozuměti tomu, slyšíme-li, že anděl pláče?
Nepodléhá tu osobnímu citu, nepropadá se tu andělská radost a slavný klid
andělův do prachu země? Vždyť kdo pláče, dává najevo, že lituje nějaké
ztráty; co může ztratit anděl ? Kdo pláče, prozrazuje vášeň zármutku; může
mít anděl nějakou vášeň? Ovšem, oněch šestero vášní, lásku, nenávist,
touhu, odpor, radost a smutek, ale ty jsou v bytosti andělské tak jasně čisté
a tak bezpečně zakotvené v dobru, že je ani jako vášně nepoznáváme, zrovna tak jako jsme nemohli pochopit jednu z nich, andělskou radost. Tak
tedy podle našeho lidského soudu nemá anděl žádné vášně. Neboť vášeň
je nejistá; neví se, nepovede-li nás do záhuby, i když máme nejlepší úmysly.
Anděl pak je dokonalý a má-li vášně, nemohou ho zahubiti.
Proč -tedy anděl pláče? Jak je to vůbec možné? Avšak jsou slzy anděla
stejné jako slzy lidské? Jak pláče člověk? Z nitra své vlastní bolesti. Co
v něm pláče, je jen on sám, jeho bytost je prosycena zármutkem a lze říci,
že pláče do sebe a tak obnovuje proud slz znovu a znovu, dokud se koloběh pláče nezastaví únavou.
Jak tedy pláče anděl? Jaké jsou to slzy, které prolévá? Jsou to slzy,
které už nemůže vyliti ten, za koho anděl pláče. To není pláč anděla, je to
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nářek lidské duše. Anděl tedy pláče ne z bolesti vlastního nitra, neboť sám
necítí bolesti. Cítí však bolest člověka. Pláče za všechno to, co na světě
pláče potřebuje a pláč odmítá, za všechna pokání zanedbaná, za všechna
předsevzetí zapomenutá, za všechny svaté sliby porušené.
Takový je pláč andělův.
Vidíme tedy, že anděl je spojen se světem jen vnější stránkou své bytosti, jež se nám zdá činná a lidským vlastnostem podobná, podstatou své
bytosti je však spojen s nebem, a to tajemně; všechno, co anděl koná, má
svůj hluboký smysl, který zpravidla vůbec nemůžeme pochopit.
Tak se díváme na andělský život jen z nejpovrchnějšího vnějšku. Víme
o nejvyšší dokonalosti andělského života, a divíme se, že anděl často jedná
tak jako my, tvorové nedokonalí. Zapomínáme však, že našemu zření přibližuje se anděl v odění lidském.
A tak, pokud si anděla vůbec umíme představit, je to nejdokonalejší
vznešenost, krása a klid. Co je nám z toho nejdivnější, je andělský klid,
svatý klid dokonalého tvora, který nespěchá, nepociťuje úzkost a strach,
není sužován beznadějí, vládne svrchovaně svým časem.
Kdopak může říci: viděl jsem anděla, dotkl jsem se anděla, anděl mne
políbil ? Není to příliš ? Co se nám zjevuje, je jen vnější záření, stín věčného
světla andělova.
Svatost povznáší anděla do nepostihlých výšin; tam za ním hledíme
plni lítosti. Neboť svatost andělská je tak veliká, že anděl snad sám neví,
že je svatý. Co lopoty stojí člověka, aby dosáhl ctnosti a dosáhne-li jedné,
aby se bál, že ztratí druhou.
Tak třeba ctnost pokory, ctnost velmi choulostivá, protože mnohdy
svádí k hříchu. Jakými úskalími k ní spěje člověk! Sotva kdo má tak čisté
srdce, aby mohl míti také dokonalou pokoru, vždy trochu záludnosti zůstává na dně této přetěžko získané ctnosti, vždy trochu kalu se usazuje pod
jiskřivým povrchem na znamení naší lidské nedokonalosti. Kdo se zbavil
této známky lidské porušenosti, dospěl již na sám práh svatosti.
Anděl má ovšem v kytici ctností své nedostižné svatosti také květ zvaný
pokorou. Avšak pokořuje se anděl v potu tváře, aby získal křehký květ této
ctnosti? Nikoli. Andělu není třeba, aby se pokořoval, anděl je pokorný již
podle své přirozenosti. A tak tomu je se všemi ostatními ctnostmi andělského života: anděl je bytostně nosí v sobě a nemusí zápasit, aby je získal
nebo udržel.
Ach, řeknete si, to je velmi snadné, žíti svatě bez námahy, zářiti ctnostmi bez usilování o ctnost; jak je krásné býti andělem.
Avšak v čem je tajemství této snadnosti, tajemství života ctnosti bez
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těžkých zápasů ? Je to právě ta vlastnost, která se nám na andělském životě
nejméně líbila: dokonalé spočinutí na vůli Boží. Zničení ducha vzpoury,
jenž stravuje lidské nitro zdáním svobody.
Jen jednou zrodil se duch vzpoury mezi anděly. Jen jednou užil anděl
výhody, jež je dána člověku do vínku jako nejtěžší břemeno. Zkusil mysliti
a jednati po svém rozumu a podle své vůle, svoboda myšlení a jednání ho
opojila. Uvědomil si svou vlastní vůli, uvědomil si svou nedostižnou svatost
a počet svých ctností, uvědomil si svou krásu, velebnost a dokonalost: v té
chvíli však padl do pekel.
Anděl věrný však nikdy nepomyslil na svou dokonalost a svatost. Je
tím, čím je, ani stín uvědomění vlastní ceny se nedotkne jeho nevinné tváře.
To je andělská čistota, nejvzácnější poklad andělského života. Jak si lidé
dávají často záležet, aby jejich pohled byl tajemný nebo záhadný, jak často
je to pohled toliko záludný nebo obmyslný!
Dívá-li se však anděl, je to pohled průzračný, nic nezastírající, jasný;
proto má moc pronikat i nejtajnější myšlenky. Co záhad vidí člověk kolem
sebe! Anděl nevidí záhady, zná záhady lidského nitra, zná a proniká lidskou bytost dokonale; marné je tvářiti se záhadně před andělem.
Životu andělskému je alespoň zdaleka podobna hudba znějící v dokonalém souzvuku všech nástrojů a času, plynoucí k bezpečnému konci bez
zámlk, křečí a úzkostí. Proto tak často si představujeme anděly hudoucí
nebo zpívající a myslíme si, že hudba je andělskou zábavou ve chvílích
prázdně. Avšak celý život andělský je hudba, celý život dokonalého tvora
Božího není nic než stálá, nikdy neochabující chvála, zpěv bez počátku
a konce. Neboť anděl neví, co je zábava. Jeho život není střídáním útrap
a vyražení, andělský život plyne v dokonalé jednotě; není nic, co by anděl
konal s obzvláštní chutí, není nic, co by konal s nechutí. Všechno, co koná,
děje se ve věčné radosti věrného služebníka. Zdá se, že sotva kdo se může
nadíti, že ještě za svého pozemského živobytí dosáhne dokonalosti podobající se životu andělskému. Všechno nepřátelství světa nás usilovně s této
cesty strhuje, zůstáváme připoutáni k zemi. Připoutáni, přibiti svým člověčenstvím, jež nám často ani nedává vzhlédnouti do výšin, kde tušíme šumění
andělských křídel.
A přece nám nezbývá než tato hořká touha po dokonalosti a sladká naděje, že v zástupech andělských sborů je pro nás přichystáno místo blažené
duše.
To všechno však můžeme očekávati až po posledním úporném zápase;
až do této chvíle bojujeme pokryti krví, potem a špínou, nevzhlední, plni
úzkosti, v hadrech žebráckých, v rozedraném rouchu vyznavače - abychom
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vzápětí, chvějíce se a těžce dýchajíce, stanuli před soudem, plni bázně,
touhy a naděje.
Avšak přáli bychom si, aby ještě na tomto světě zazněl hlas lidský jako
nesmělá nápodoba věčného chorálu andělských sborů, aby člověk oděný
světlem podobal se andělu, čistý, vznešený, jasný a svatý, pokud je to lidskému tvoru vůbec možné. Toužíme míti obraz anděla mezi sebou. Nikoli
anděla v lidském rouše, ale člověka, přioděného do roucha andělského.
Dobře víme, že obraz ten nemůže být dokonalý, ale záleží nám na tom,
abychom takový, třeba nedokonalý obraz vůbec měli.
Ale toto je velmi, ba příliš těžké. Co anděl prostě má od počátku,
může člověk napodobiti jen s velikou námahou; přede všemi ctnostmi pak
musí být pln hrdinství. Čeho nedosáhne v tvrdém zápase proti sobě a proti
světu, nikdy nemá a nikdy nemůže míti. Andělé se mezi lidmi nerodí.
A přece se říkává, že někdo má andě'skou povahu. S takovou povahou
se ten člověk narodil, snad se tedy bez námahy podobá andělu. Ale tak
to není. Nesmíme hned považovati lidské stvoření, kterému byly od přirozenosti odepřeny některé velmi lidské vlastnosti, hned za anděla. Chudoba ducha nebo prostota srdce jsou sice vzácné vlastnosti, ale proto ještě
není každý jednoduchý člověk andělem.
Neboť onen vznešený klid anděla není plodem nevědomé prostoty srdce
nebo chudoby ducha. Anděl ví a zná všechno, je plný neobsáhlé moudrosti, z tohoto úplného vědění pramení jeho svrchovaný klid.
Co člověk ví a zná, ví a zná jen částečně a nedokonale; odtud jeho
neklid a tápání, bolestné hledání pravdy. Odtud všechna jeho nejistota
a všechny útrapy ducha.
Anděl pak má plnost vědění. Nic ho nepohání, aby doplnil své vědomosti, nikde nehledá poučení. Protože má všechno vědění, nemůže se
mýlit, nemůže pochybovat. Neboť vidí, odkud pramení a kde se končí každá
myšlenka. Pozná, která je pravá a která bludná a lichá. Pramení-li z Boha
a k Bohu se zas navrací, je zajisté schopna býti částí vědění. Zrodí-li se
někde na cestě bludných představ a zapadá-li někde ve zmatku názorů,
nepatří k úplnosti vědění a musí být vyvržena.
To poznává anděl, ale člověk jen hádá, i když má mnoho dobré vůle.
Často ho zavede bludná myšlenka až na okraj záhuby a tu zajisté nezbývá
než vzývat anděla, aby přispěl svou moudrostí a vlil do mysli lidské dosti
statečnosti, aby se ješitný duch lidský odhodlal blud zavrhnouti.
Z toho vidíme, jak nám prospívá, víme-li, že nad námi bdí andělé. Nedokonalá představivost lidská přece mnohdy dosti účinně pomáhá v roz-
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hodné chvíli: co by v takový okamžik udělal anděl ? Již tato myšlenka postačí, již to je vzývání, prosba o pomoc, které se nám dojista dostane.
Avšak jak poznáme, co by ve chvíli naší nejistoty učinil anděl ? Jak
poznáme pravou cestu od cesty bludné? Což můžeme vědět, kterou cestu
nám ukazuje řád andělského života?
Co víme o životě andělském je ovšem lidsky povrchní, ale přece jen
nám dává alespoň nějakou jistotu: jistotu sahající až k hranicím lidského
obzoru. Dál už ne, ale dál už nejde o věci lidské, nýbrž o věci nebeské.
Člověk sám je totiž temným zrcadlem života andělského. Naše hříchy, poklesky a nedokonalosti jsou jen rubem ctností, předností a dokonalostí andělských. Tak poznáváme andělskou horlivost jen podle naší
lhostejnosti, andělskou radost podle našich zármutků a těžkostí, andělskou
slávu podle našeho neustálého ponížení a bídy.
Člověk sice může mít rozmanité ctnosti, jež ho andělům přibližují, ale
bývá jich zpravidla tak málo a jsou tak mdlé a neduživé, že mu sotva dávají cítit zčeření vzduchu, jak se anděl snáší k jeho boku. Člověk tedy může
mít horlivost, může mít radost nebo slávu dokonalejší nebo méně dokonalou: vždy je to jen stín horlivosti, radosti a slávy andělské, je to jen světlejší odraz v jeho černém zrcadle.
Co se však v temnu zrcadla lidského života nejjasněji odráží, je andělská stálost, klid a jistota. V černém zrcadle lidském hrozivě se zjevuje nestálost, neklid a nejistota. Nestálost, neklid a nejistota jsou vlastnosti, které
člověka věrně pronásledují, bez nich nemine snad ani jediný okamžik lidského života. To jsou také ony vlastnosti, které nás andělů nejvíce vzdalují
a jsou trvalým znamením našeho člověčenství.
Z těsného údolí pozemského života hledíme vzhůru na malý kus jasné
oblohy, kde v neviditelné záři tušíme trůnit devatero kůrů andělských v svatém klidu, svaté stálosti a svaté jistotě.

František Křelina
KNIHA BOLESTNÉHO ROZLOUČENÍ
Ke konci února l. P. 1943 zemřel Karel Schulz v mladém věku čtyřiačtyřiceti let. V předjarním březnovém dni pochovávali jsme s ním na olšanský hřbitov velkou naději české prózy a v náš žal mísil se též zármutek, že
mu nebylo dopřáno, aby dokončil mohutnou michelangelovskou trilogii,
jejíž první díl Kámen a bolest mohl v prvních výtiscích ještě podepsat svým
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přátelům již v nemoci... a nyní s podobnými pocity, s oživlým smutkem,
jejž smiřuje čas, aby pocit ztráty byl tím palčivější, bereme do rukou fragment druhého dílu jeho trilogie, nazvaného podle původního záměru Papežská mše.1 Její první díl Kámen a bolest se zatím dočkal proslulosti, jaké
se jenom zřídka těší kniha zaměření tak uměleckého, a s odstupem času,
jehož uplývání budeme jednou měřit nikoli dny, nýbrž hodinami, roste
Kámen a bolest ve svědectví o tvůrčí mohutnosti, kterou právě bolest rozpoutává. Tak utkvěl v naší paměti první díl Schulzovy skladby, a není nic,
co by oslabilo prvotní závrať, která na nás přímo dýchala z díla, vrženého
v tento čas doslova smrti navzdory. Naopak, dvojnásob se nyní radujeme,
že se velkého úkolu podjal duch svobodný, jenž přece znal, že pravá lidská
svoboda existuje pouze v řádu, duch silný, jenž přemáhaje nemoc těla okoušel slávu pokory. Nedokončil trilogii, ale nezanechal torso, které by jen
slibovalo, již v úvodní větě o mládí Michelangelově obsáhl celé jeho dílo
a celý jeho hrdinský život, tak v kmeni, jejž bouře vyvrátila, je obsažena
vrstevnatost celého nedovršeného růstu, který by se teprv v čase uskutečnil,
tím větší náš žal, vždyť v úvodní části již zaznívá nápověd' celé skladby
a její základní ladění, jež tu je zřetelně vyjádřeno pro každého, kdo zkoumá
víc text než literu.
Fragment Papežská mše obsahuje vstupní kapitolu druhého dílu a navazuje přímo na závěrečné vyznění první věty, jenže se tu před námi od
prvních stránek otvírá nový oddíl života i tvorby velkého Florenťana, Řím
papeže Julia Druhého. Také tu Karel Schulz zachovává methodu velkých
scén, velkých fresek, v nichž ožívá jak celá doba, tak její představitelé i všechna dějinná atmosféra, z níž se potom do sošné velikosti tyčí mohutná postava papeže Julia Druhého, papeže obnovitele, bojovníka, budovatele,
který si předsevzal vybudovat velechrám celého křesťanstva, basiliku sv.
Petra, »přestavět Církev a Řím«. Karel Schulz tu zachovává také svou
methodu kontrastu, vyhrocené zkratky, a proti pletichám, moru, malosti
i krutosti renesanční společnosti středověké vyrůstá v jeho podání papež,
představitel Církve bojující, do přísné velikosti, jako by se autor inspiroval
na sochařské podstatě díla Michelangelova, a právě s tím smyslem pro dramatické vyvrcholení situací v základe scénických dává tyčit se ze změti postav tomu, jejž tu označuje jako pouhého »tuláka bez jména, bez jmění,
bez zkušenosti, bez příznivců, bez krásy...«, jak charakterisuje vlastního svého hrdinu, Michelangela Buonarroti. V těchto vystupňovaných protikladech,
v tomto expresionistickém skreslení, v tomto prudkém rozvržení světel a
1

Karel Schulz: Papežská mše. Fragment 2. dílu trilogie Kámen a bolest. S doslovem

Aloyse Skoumala vydal Vyšehrad 1. P. 1943.
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stínů, v němž jsou úmyslně pomíjeny všechny jiné složky Michelangelovy
bytosti, tak zejména jeho hrdost - ta měla být zajisté dostatečně vyjádřena
v kapitolách dalších, z nichž tu můžeme, ó žel, číst pouze několik stránek
z kapitoly Cestou San Gallovou - v tom je obsažena celá slovesná i komposiční methoda Karla Schulze, v níž jako by ožívalo dědictví baroka, jež
svým dílem předjal Michelangelo; právě barok si liboval, a víc, všechno
vyjadřoval i viděl v takových kontrastech světla a stínu, rajské něžnosti i živelné hmotnatosti, andělské čistoty i výrazu vulgárního. Karel Schulz je při
tom arci umělec moderní, přímo odkojený expresionismem, vnáší tedy do
svých skladebných kontrastů bohatou škálu polotónů i psychologické složitosti, ale takto a nejinak nutno chápat jeho dílo ze slovesné podstaty, jež
vyrůstá ze své náplně obsahové: aby vyniklo světlo, nebojí se rozpoutat
tanec stínů; aby mohl dát zaznít slávě a díkůvzdání, rozpoutává scény krutosti, slabošství, hříšnosti - z nich má potom tím mocněji vyniknout jak postava Michelangelova, tak oslava Ducha vítězného. Je to methoda typicky
barokní, kterou můžeme sledovat v četných barokních kázáních, v lidových
i studentských hrách, jež s oblibou mísily náboženské motivy se světskou
vulgárností. - Fragment Papežská mše, který vychází posmrtně, pojí se
přímo k ukončenému prvnímu dílu, zachovává jeho ráz i stupeň žáru a
dává nahlédnout do celkové koncepce aspoň náznakem, jak by se k sobě
pojily jednotlivé věty, z nichž tato druhá byla bolestně přervána akordem
nemoci a smrti, a přece téměř symbolicky je uzavřena modlitbou v poslední
své větě, jako by měla připomenout autorův záměr, jenž se sice vtělil do
kapitol napsaných, nebyl však dovršen v úplnosti celé skladby.
Právě při tomto fragmentu si uvědomujeme zákonitost rozvržení jednotlivých vět Schulzovy trilogie. Třeba v něm navazuje autor na Kámen
a bolest, a to jak pojetím, tak slovesnou methodou, přece by jej nebylo
možno prostě přiřadit k prvnímu dílu jako pokračování, porušila by se tím
jeho celistvost. Zbývala jediná cesta - vydat jej ve zvláštním svazku, jak
učinil vydavatel Aloys Skoumal, který ho připravil do tisku se skutečnou
pietou a napsal závěrečnou poznámku, jež nám zatím nejúplněji osvětluje
tajemné příšeří osiřelé dílny básníkovy. Zasvěceného vydavatele to zajisté
zavazuje, aby v brzké době připravil vydání celého díla Schulzova, a to jak
knih dosud vyšlých, tak rukopisné pozůstalosti, z níž Aloys Skoumal uvádí
hagiografické texty jako svědectví Schulzova »mravně náboženského přerodu«, úpravu indického dramatu, hudebnický román v několikerém znění
dochovaných částí, jehož »některých motivů použil v netištěné novele«.
Vrcholná skladba vrhá totiž nové světlo na všechny stupně, po nichž se
bral básníkův vývoj.
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Augustin Vala
ČESKÁ L Y R I C K Á PRÓZA
POSLEDNÍ D O B Y
Pokus o vytčení charakteristických znaků.
I

Pročítajíce novinářské a časopisecké kritiky povídkových a románových
děl poslední doby, setkáváme se často s pojmem »lyrická próza«. Bývají tak
označovány prózy, které se podstatně od sebe liší. Uvedeme alespoň několik
příkladů, aby si čtenář sám mohl učinit jasnější představu o tom, co bývá
označováno za lyrickou prózu a z jakých důvodů se tak děje. Tak píše
B. Slavík (Lidové noviny 12. VI. 1939) o lyrickém rytmu obraznosti a
o zaníceném vidění lyrických přechodů a náznaků v knize »Země ve stínu«
od M. Glabazňové. O Hadrbolcově románu »Ptačí vrch« napsal B. Jedlička (Lid. nov. 28. X I . 1938): »Je to vše velmi vzdáleno skutečné epiky
a skutečného proudu románového, je to básnění v próze... tříšť a improvisace, zlyričtělá a rozezpívaná próza, kde se ztrácí nadobro epická osnova
a zní jenom sugestivní lyrická melodie.« V recensi téhož románu v Kritic.
měsíčníku (I, 452) čteme: »Ptačí vrch... má s Gionovými pracemi společné nejen dějiště, motiv a postavy, ale také samotný styl, prostoupený až
do dřeně lyrickým živlem a usilující nikoliv o předmětnou epiku, nýbrž
o vzrušenou lyrickou evokaci kraje.« V témž časopise (II, 329) píše K.
Polák o románu »Postele bez nebes« od K. Konráda: »Autorovi jde hlavně
o postižení citového života... tedy o thema spíše lyrické... Nositeli této
lyrické epiky jsou...« O Čepovi praví J. B. Čapek (Naše doba, roč. 42,
str. 121): »...(Čep) pěstuje vášnivě impresionistickou vnímavost, aniž by
jí otrocky a mělce podléhal, subjektivisuje každý přírodní dojem, každý
pohled na svět... Před úplným zlyričtěním prózy zachraňuje Čepa...« K. Sezima soudí o Nezvalové próze (Lumír, LXII, 473) toto: »Oba směry
(rozuměj dekadenci a impresionismus) však Nezvalův nadrealism překonává stylovým absolutnem v živelnějším, hudebním významu lyrisujícího
výpravného proudu proustovského.« O románě »Dinah« od K. Konráda
píše F. X . Šalda (Zápisník I, 135): »Ve svém novém románě „Dinah"
zlyričtil (Konrád) prózu úplně: do posledních důsledků. Není tu děje,
leda jakási nejnutnější a zcela všeobecná a abstraktní jeho kostra; není vypravování; není motivací psychologických, ani popisů duševních procesů.
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Jest jen neusínající tanec obraznosti...« A v posledním ročníku svého Zápisníku napsal Šalda o Thomasu Wolfovi, autoru románu »K domovu
se dívej, anděle!«: »Ten člověk se nebojí být lyrikem v próze... Tento celý
román je veliký lyrický čarodějný kotel, v němž život vře a z něhož překypuje šílenými výbuchy.« Z posledního citátu je zřejmé, že lyrismus proniká nejen do prózy české, ale i do prózy jinojazyčné, a mohli bychom
uvést mnohé hlasy, jež zjišťují lyrismus v próze německé, severské, italské
a francouzské. Spokojíme se s citací jedinou, avšak závažnou, protože je
z péra povolaného literárního historika. A. Thibaudet píše ve svých »Dějinách francouzské literatury«: »Mezi prózou a poesií se děje stále vzrůstající osmosa. Poesie pronikla hlavně do románu.« (Český překlad z r. 1938,
str. 494.)
Leč s pojmem »lyrická próza« setkáme se nejen v recensích a studiích,
jež posuzují prozaickou tvorbu posledních let, nýbrž i ve studiích a v literárně dějepisných příručkách, které hodnotí autory starší, setkáme se s ním
dále v úvodech (nebo doslovech) k vydáním autorů přítomnosti i minulosti, našich i cizích, najdeme jej i v ryze odborných knihách literární vědy,
i když jinak vyjádřený. A abychom si uvědomili složitost problému v celé
jeho šíři, musíme dodat, že o »lyrismu« a »zlyričtění« najdeme zmínku
také ve studiích a knihách týkajících se hudby, malířství, ba dokonce
i architektury. V monografii Ot. Šourka »Antonín Dvořák« (Zlatoroh
1929) čteme o »květnatém lyrismu Rusalky« (str. 168) a J. Racek označuje hudbu Janáčkovu často jako hudbu lyrickou (J. Racek: »Leoš Janáček,« Index, Olomouc 1938). A. Matějček (Hudečkova léta okořská.
»Umění« 1942, str. 167) mluvě o Hudečkově obraze Bludičky, píše o volání doby, jejího poetického symbolismu a cituje dále Žákavcovu charakteristiku malíře Hudečka: »...asi tři léta okouzloval naše mládí. Snivý lyrik,
malíř tichých večerů...« A dále praví Matějček, že »Ve svém úhrnu je
Večer (obraz) první ryze hudečkovskou lyrickou básní«. Dost často se píše
o lyričnosti v obrazech J. Průchy, J. Mařáka, ale i jiných. V časopise »Věda
a život« (VI. 369) má Ant. Mendl článek o soudobé finské architektuře
a v něm čteme, že díla finské architektury jsou »plná nového architektonického básnictví... plná oduševnělého životního lyrismu«.
Z tohoto stručného přehledu citací je především zřejmé, že v chápání
pojmu »lyrická próza« není jednoty. Mluví se o »lyrické próze«, o »epické
lyrice«, o »poesii v próze«, o »básnické próze«, a podstata tohoto slovesného útvaru je hledána jednou v nedostatku děje, jindy v lyrické evokaci
kraje, pak zase ve stylu a v kypivé obraznosti, v subjektivnosti podání atd.
Někdy dokonce týž autor v jedné knize podává různá pojetí lyrické prózy.
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Upozornil na to Mukařovský (Slovo a slovesnost, VIII, 159) ve svém posudku knihy K. Poláka »O umění Jana Nerudy«. Mukařovský vytýká Polákovi trojí různé pojetí lyrismu, ale těch pojetí je dokonce více. Zdá se, že
na str. 122 ztotožňuje Polák lyrismus s »lehkostí«. Alespoň tu čteme:
»Ale tato lehkost nepatří přece k záporům, nýbrž ke kladům... Toto uvolnění lyrismu se provádí i v próze krok za krokem...« Lyrismus Nerudovy
prózy z posledních let jeho života tkví podle Poláka (str. 128) zase v něčem jiném, neboť píše: »...Neruda je i v těchto letech... nekonečně složitý,
schválně hádankovitý... mnohdy opravdu až nesrozumitelný... Podává zde
slohem jenom zdánlivě lehkým neobyčejně hutné výtěžky celé své složité
umělecké práce; ...Takové povahy je lyrismus Nerudovy pozdní prózy,
v jejímž tančivém humoru je všechno, jenom ne povrchní ležérnost...«
Z naší citace je dále patrné, že t. zv. lyrismus byl a je zjišťován i v jiných uměních; je tedy problematika tohoto jevu hodně složitá. Snažíce se
vystihnout charakteristické znaky lyrické prózy, můžeme nyní volit dvojí
cestu. Můžeme se pokusit o výklad lyrické prózy v historickém vývoji literatury a v souvislosti s ostatními uměními, a to tak, že bychom analysovali
různá pojetí »lyrismu« a »zlyričťování«, konfrontujíce je mezi sebou navzájem a přihlížejíce neustále k struktuře děl, jež byla označována jako
lyrická. Tento postup by ovšem vyžadoval monografické zpracování. Proto
volíme druhou cestu: budeme si všímat jen moderní prózy a pokusíme se
vyšetřit, zda tu nejde o slovesný útvar, který obsahuje v jednotlivostech nebo
i v celku jistou novost. Nepůjde nám však o definování pojmu »lyrická
próza«, nýbrž o vytčení znaků a naše pojetí lyrické prózy bude patrné
z postupu a z výsledků této studie. Aby však bylo již nyní jasné, kam míříme, upozorňujeme, že lyrickou prózou v našem slova smyslu není povídka nebo román, ve kterých se střídají dějové scény s náladovými obrázky
z přírody, není jí také próza s hojnými básnickými obrazy (jen pro ně
samy). V lyrické próze - jak ji chápeme my - je zřejmý nový a osobitý postoj
autorův ke skutečnosti; lyrická próza má svou osobitou komposici, která
se podstatně liší od komposice prózy epické, vytváří svým způsobem románové charaktery i psychologii románových postav, a také stavba věty v lyrické próze je odlišná od stavby věty v próze epické. Zdánlivý lyrismus,
záležející v neodůvodněném (a často i nesmyslném) metaforisování, je
třeba vykázat nejen z epiky, ale i z prózy lyrické; je to zjev úpadkový a zároveň doklad autorovy umělecké nemohoucnosti.
V této studii nám jde především o lyrickou prózu českou, a proto
bereme své citace ponejvíce z děl nejvýraznějších představitelů českých a jen
v menší míře přihlížíme také k výrazným autorům lyrické prózy cizí. Při
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tom vybíráme citace, jež pokládáme za vzorné ukázky, a volíme je ovšem
tak, aby především vyniklo to, co je lyrické próze společné. Menších rozdílů
si nevšímáme, na větší dříve nebo později upozorníme.
II
Jedním z podstatných znaků lyrické prózy je její subjektivnost. Tuto
subjektivnost je ovšem třeba správně chápat. Neznamená snad pouze to,
že autor umělecky ztvárňuje jen své vlastní zážitky a své vlastní příběhy,
i když oblíbená forma lyrické prózy, totiž vypravování v první osobě, nás
k takovému chápání svádí. V omyl nás často uvedou i některé detaily,
o kterých zjistíme, že mají skutečně nějakou spojitost s autorem; tak je
tomu na př. v Čepově »Děravém plášti«. Čep tu vypravuje v první osobě
o studentovi, který přišel studovat z venkova do Prahy, chtěl se státi spisovatelem, měl zájem o cizí jazyky atd., což všechno platí i o autorovi
samém. A přesto podnět a námět k této povídce dal cizí příběh, který
autor náhodou vyslechl za jízdy elektrikou. (Podle ústního sdělení autorova.) Je ovšem pravda, že i v tomto smyslu je lyrická próza subjektivnější
než próza epická. Celý ráz lyrické prózy »Studna v selském dvoře« od Fr.
Lazeckého svědčí, že tu jde o nejosobnější prožitek samého autora. Z korespondence Alaina Foumiera vidíme, že jeho »Veliký Meaulnes« vyrostl
z hlubokých osobních zážitků; scéna, ve které se Meaulnes po prvé setkává
se slečnou z Galais, je vylíčena téměř doslova tak, jak líčí Fournier své
vlastní setkání s dívkou, která jej okouzlila.
Ale i v takové lyrické próze, která není vypravováním v první osobě,
můžeme hledat autorovu zpověď s daleko větším právem než v próze
epické. Sotva se asi mýlíme, spatřujeme-li v Konrádově románě »Postele
bez nebes« vlastní dětství autorovo a vidíme-li v hrdinovi románu »K domovu se dívej, anděle!« od Thomase Wolfa, autora samého. Vztah autora
lyrické prózy k jeho povídkovým či románovým postavám je intensivnější
a důvěrnější než týž vztah autora prózy epické. Postavy a jejich příběhy
jsou v lyrické próze vytvářeny z vnitřní zkušenosti autorovy, ze vzpomínek,
ze snu, a to mnohem více než z pozorování a vnější zkušenosti. Avšak hlavní
rys subjektívnosti lyrické prózy vidíme v tom, že autor se dobrovolně zříká
epické objektivnosti, t. j. vzdává se »interessierte Interesselosigkeit«, abychom použili slov R. Petsche z jeho knihy »Wesen und Formen der Erzählkunst« (str. 193), a stále zdůrazňuje sebe, své vidění světa, ve všech svých
postavách. Naproti tomu epik - obzvláště realista a naturalista - věří, že
může zachytit své postavy a vylíčit prostředí objektivně, ano i vědecky.
Autor epické prózy je především pozorovatelem, který stojí - nebo alespoň
365

chce stát - mimo své dílo, a jestliže přece jen zasahuje v dějový tok, pak především ironickou glossou nebo ironickým tónem (na př. J. John v románě
»Moudrý Engelbert«), oslovením čtenáře, z kterého činí autor téměř přímého pozorovatele příběhů (A. C. Nor, »Tvář plná světla«) a náhlým
přeskočením z vypravování osoby třetí ve vypravování osoby první. Takové zasahování autorovo je hojné v české epické próze, starší i mladší.
A nyní jaký to rozkošný pohled! Když zlezeme první hřeben... Hrabě Albert pocházel ze staré rodiny české. Jako skoro všichni Šlechtici naši... Naši hosté sešli se s Šeborem... Komu vlastně tento domek náleží, nemohu vám říci; nemějte mi za zlé... Podívejme
se do nitra této komnaty atd. (Gustav Pfleger Moravský, »Paní Fabrikantová«, »Dvojí
věno«.)
Sylva neopustila hospodyni po celou noc, ač musela ošklivost svou mocně přemáhati,a sebepřemáhání nebylo, jak víme, právě nejsilnější stránkou její. (K. Světlá, »Vesnický
román«.)
Má sličná Rukapáni... na půl jsem si tě vysnil... Ukazovák Hospodinův, abychom
se vrátili... ( J . Drda, »Městečko na dlani.«)
Nuže, toto je skutečně půlnoční vlak, jak si jen můžete přát... Tihle Dastychové
nebyli nic malého v Bytni a nebýt Nolčů, stěží by se jim někdo vyrovnal. Řeknete-li
statek, myslíte na sedláka... (V. Řezáč, »Svědek«.)

Podobným zásahem vstupuje autor často v kruh čtenářů, činí svou věc
jejich věcí, dovolává se jejich souhlasu atd., ale nijak neporušuje epický
ráz svého díla. Může jít dokonce i dále; mění se hned v účastného přítele
svého hrdiny, hned v pouhého zpravodaje, může i stát jako soudce nad
svými postavami. Vždy tím střídá jen jistou distanci, kterou musí k svým
postavám i k čtenářům mít, blíže se jednou k těm a po druhé k oněm.
(Srovnej R. Petsch. 1. c. 40, 193.) Jindy zase stává se autor vypravěč vykladačem a soudcem doby (Naumann: »Pomník kovu trvalejší«), moralisátorem, estetisujícím diletantem atd. (Dost příkladů najde čtenář v knize
»Die Rolle des Erzählers in der Epik« od Käte Friedemann.) Nikde to
však nepociťujeme jako subjektivisaci. Subjektivnost lyrické prózy tkví
také v něčem jiném, hlubším, nikoliv jen v zásahu autora jako někoho
třetího. Autor lyrické prózy nerozděluje své »já« ve své postavy, nemizí
v nich, nýbrž právě naopak připodobňuje postavy sobě. Tvoří tak, jako
by si byl vědom, že musí vnímat okolní svět vlastními subjektivními brýlemi, jež mu nedovolují, vidět lidi a předměty »samy o sobě«, nýbrž jen ve
vztahu k němu. Objevuje v nich proto vždy kus svého »já«. Tento postoj
ke skutečnosti je velmi podoben postoji některých vědeckých pracovníků,
jak se jeví ve vědecké literatuře poslední doby. Je proto příznačné, že
v Holanově »Lemurii« najdeme citaci - byť i jen pod čarou - z knihy Jamese
Jeanse »Nové základy přírodovědy«. Neboť právě v ní čteme, že příroda
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není něco od nás zcela odlišného, co bychom mohli poznat jako objektivní skutečnost, jež existuje sama v sobě. »Příroda už není pustinou,
kterou prohlížíme z letadla nad ní se vznášejícího; můžeme ji zkoumat
jen tehdy, když po ní kráčíme, při každém kroku zdvíhajíce oblaky prachu,« píše Jeans (1. c. 8). A německý biolog J. v. Uexküll praví, že »Fysika
se svou vírou v absolutní existenci objektivního světa se octla úplně v koncích« (»Theoretische Biologie,« 2. Auflage, 30.) Vzpomeňme si tu na
vědu v období literárního realismu a naturalismu s její vírou, že není valného rozdílu mezi zdáním a skutečností, že tato skutečnost je soubor předmětů po prostoru, které jsou objektivně zjistitelné a změřitelné, a které,
zachyceny přírodně vědnými zákony, tvoří soustavu lidského poznání, jež
se zdála být téměř již dobudována.1 Souvislost tohoto vědeckého nazírání
na skutečnost s uměleckou praxí - a zvláště ovšem s theorií - naturalismu
je zřejmá a známá, a není proto třeba šíře se o tom rozepisovat. Umělecnaturalista chtěl být pozorovatelem a experimentátorem, jako jím byl vědec
jeho doby a stejně jako on věřil v objektivnost dění a v jeho kausální zákonitost. Už Flaubert ve své korespondenci několikrát zdůrazňuje, že umělec má zůstat mimo své dílo, má zmizeti ve svých osobách. Flaubertovi
nebylo nic tak slabošské, »jako vkládati do umění své osobní city«. (Korespondence, I, 234, Aventinum.) Podle něho »Umělec má si počínati tak,
aby v potomstvu budil domnění, že nežil« (1. c. I, 235). Jinde zase čteme,
že »Umělec má býti ve svém díle jako Bůh ve svém stvoření neviditelný...«
(1. c. II, 10). Mezi objektivností vědy a objektivností umění byl tedy
v 19. stol. úzký vztah, stejně jako je dnes úzký vztah mezi jistým subjektivismem a spiritualismem vědy a subjektivismem a spiritualismem umění,
zvláště literatury. Anton Szerb píše dokonce ve své knize »Die Suche nach
dem Wunder«, že otcové dnešního románu nejsou romanopisci včerejška,
nýbrž vitalističtí myslitelé, jejichž vitalistický světový názor účinně pronikl
do vědomí, totiž Nietzsche a Bergson (1. c. 43). Budeme se ještě častěji
dovolávat souvislostí mezi vědou a moderní literaturou, obzvláště lyrickou
prózou. Tím však nechceme říci, že lyrická próza je natolik závislá na
postoji moderní vědy, že by její subjektivnost byla jen následkem tohoto
vědeckého postoje. Je mnohem více reakcí na objektivnost realismu a naturalismu, objektivnost, která se udržela v literatuře téměř až po naše dny.
Zvlášť v české literatuře můžeme poměrně snadno sledovat všechny tendence, jež vedly k oné podobě lyrické prózy, jak ji známe z děl jejích nejvýraznějších tvůrců: Čepa, Holana, Lazeckého, Bíbuse, Vaněčka a K. Konráda.
1 Jeans, »Nové základy přírodovědy«, v. Uexkiill, »Theoretische Biologie«, Huizinga,
»Ve stínech zítřka«, Dratvová, »Problém kausality ve fysice.«)
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Český realista a naturalista - snad až na M. A. Šimáčka - nezachycoval svět
nikdy s takovou objektivností jako naturalista francouzský a německý. Tak
na př. Čapek-Chod nezřídka zapomíná, že by měl vlastně být jen pozorovatelem, který sbírá dokumenty; vysune se do popředí, mění se v prostředníka mezi příběhem a čtenářem, stylisuje sám sebe ve svém díle, zkrátka
nejrůznějšími prostředky ruší objektivnost pohledu na svět. (Viz o tom
monografií od Fr. Kovárny »K. M. Čapek-Chod«, Postavy a dílo.) Zatím
co Čapek-Chod (ale i K. Šlejhar) ruší objektivnost pohledu, tu opět A. M.
Tilšová (z mladších M. Pujmanová) usiluje o realistickou objektivitu,
takže v české próze sváří se objektivnost se subjektívností od dob realismu
až po naše dny. Nemalý vliv na lyrickou prózu měla i česká lyrická poesie
posledních let, a to nejen na vystupňování subjektivismu, nýbrž i na výraz.
(O tom později.) Osmosa poesie s prózou, na kterou upozorňuje Thibaudet, je zcela zřejmá v prvních knihách K. Konráda »Rinaldino«, »Dinah«,
»Ve směru úhlopříčny« a »Dvojí stín«. Pronikání básnického surrealismu
a poetismu do prózy, jak je postřehujeme v těchto knihách (podobně
i v knihách »Karneval«, »Dolce far niente«, »Řetěz štěstí« atd.), neslo
s sebou nejen subjektivisaci prózy, nýbrž zdůraznil se jím i zážitek z dětství, vzpomínka a sen, což všechno je, jak uvidíme později, význačným
prvkem také v próze lyrické. Není ostatně náhodné, že nejvýznamnější
tvůrci české lyrické prózy jsou zároveň lyrickými básníky; není také náhodné, že kritikové hledají v Čepově díle souvislosti spíše s poesií než
s prózou. Uvádějí Čepa ve spojitost s Máchou, Březinou, Zahradníčkem
a Hrubínem.

NÁBOŽENSKÝ TANEC
Vše vznešené a posvátné je rytmické. Slovo a řeč, obraz, stavba, člověk.
Ve vrcholných okamžicích života slavnostní pocit nutí člověka, aby stylisoval své projevy do pevných, rytmických forem. Slavnostnost vyžaduje
rytmus. Při pohřbu neutíkáme, nýbrž kráčíme odměřeným krokem. K oltáři
přistupuje kněz v pečlivém rytmu a svá gesta při mši člení a odstavcuje rytmicky. Pro slavnostní přehlídku volívá vojsko zvláštní druh rytmického
kroku. Procesí postupuje krajinou důstojným krokem. Chůze v slavnostních
průvodech se mění ve vypjatý, rytmický pochod. Všechen takto slavnostně
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zrytmisovaný projev mohli bychom nazvat ztrnulým tancem. Tato vážnost,
slavnostnost, rytmičnost přenáší se pak i na ostatní zúčastněné, na diváky.
Tancem probouzí se v duši vznešený pocit osvobození, pocit, že jsme
řízeni mocnější silou. Oddání se vyšší síle, zařadění vlastních pohybů do
celku propůjčuje tanci náboženský ráz a vytváří z něho bohoslužbu. »Tanec
je modlitba nohou,« řekl kdosi vtipně. Tam, kde my bychom se modlili
nebo pěli chvalozpěvy, primitivní člověk tančí. To ovšem neznamená, že
tanec pro člověka primitivního má výlučně náboženský význam. Také závěr,
že »původ« tance je magicko-náboženský, by byl nesprávný. Jisto však je,
že tanec, právě tak jako všechny ostatní životní funkce, je v úzké spojitosti s životem jako celkem, a je tudíž na primitivním stupni náboženský.
Současně působí ovšem i jiné podněty, jako sportovní, erotické, estetické.
Dnešní člověk tančí pro krásný, půvabný pohyb, nebo prostě jen aby tančil,
či aby se ukázal, neb sleduje cíl erotický, k němuž je tanec záminkou, předehrou. Primitivní člověk činí to vše také, ale činí tak současně a pociťuje
to jako posvátný akt. Dnešní člověk chápe vzrušující, extatickou sílu tance,
nezná však již jeho sílu kouzelnou, magickou. Primitiv tančí jistě, že mu to
činí potěšení. Ale zároveň s potěšením sleduje určitý »magický« cíl: vítězství nad nepřítelem, zdar na lovu, bohatou úrodu, obranu proti démonům.
My dnes tančíme nebo netančíme, modlíme se nebo nemodlíme, jsme muzikálni nebo nejsme, obchodujeme nebo úředničíme, zkrátka náš život je
rozdroben, rozkouskován, moderní kultura je diferencována, lidé specialisováni. Jednota života, kterou znal a zná primitiv, je ztracena. Známe a
provozujeme sice různé druhy tanců, avšak tanec jako životní funkci
v úzké spojitosti s ostatními projevy naší duše již neznáme. Tančíme, a pak
se nemodlíme. Modlíme-li se, pak netančíme. Pritimivní člověk činí obojí
současně. Tančíme, abychom sloužili umění, nebo pro svoje potěšení či
potěšení druhých. Primitiv dělá to vše současně. Provozuje kult, který je
zároveň sportem, tancem, koncertem atd. Pro něho je tanec záležitostí velmi
vážnou, neboť v jeho náboženském významu jsou skryty významy ostatní:
erotický a sportovní, estetický a sociální.
Tanec zvyšuje úroveň a intensitu života. Není jen individuální zábavou,
potěšením, nýbrž věcí obecnou. Má především sociální funkci. Pro dávné
lidské společnosti i u dnešních primitivů ze všech magických konů tanec je
nejdůležitější. Svědčí o tom starobylá kněžská bratrstva starých Římanů,
jako Saliové (tančící kněží, kteří o slavnosti Martově s meči, přilbami a
štíty konali za zvuků fléten průvod po městě, při němž prováděli tanec
tripudium), nebo fratres arvales (bratři arvalští, od arva, niva), kteří při
květnové slavnosti, ověnčeni věnci z klasů, vodili obětní zvířata kolem polí
Řád X . 27.
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a po zabití zvířat konali tance a pěli písně ke cti Martově a duchů zemřelých předků, larů. Titul vedoucího Saliů, praesul, t. j. ten, kdo tančí vpředu, svědčí rovněž o významu náboženského tance u Římanů. Připomeňme
i nejistou domněnku, že název nejvyšších římských úředníků, konsulů, lze
odvoditi ze slova »salire«, skákati, tančiti (consules, tedy ti, kdo spolu skáčí,
tančí). Také církev katolická zná procesí, jež putují do polí, vyprosit jim
úrodu a déšť. I zde hraje svoji úlohu také estetický, ba i sportovní prvek.
Takové procesí mobilisuje jaksi celou vesnici, rozdrobený, diferencovaný
život na okamžik se sjednocuje. Také jedna forma japonského lidového
tance »bon« je druhem tanečního procesí. Bon je název pro roční období,
odpovídající našemu červenci a srpnu, kdy, jak věří Japonci, duše zemřelých
předků se vracejí navštívit své domovy. Pro jejich potěšení se právě tanec
»bon« koná. Původní náboženský význam tohoto tance však časem vymizel (v některých obcích jej posunují do podzimního období na oslavu
bohaté žně) a dnes tanec většinou slouží jen pouhé zábavě lidu. Účastní se
ho celá obec, muži i ženy, a je provázen zpěvem a tleskotem rukou. Proslulé
echternachské procesí, konané na svatodušní úterý v Echternachu (Luxemburg) , shromažďuje tisíce účastníků, mužů, žen, dívek a mladíků, kteří se
drží za ruce nebo za šátky a postupují zvláštním způsobem - pět kroků vpřed
a tři kroky vzad - městem až k chrámu sv. Willibrorda, kde obcházejí oltář
a kladou na něj své dárky. Toto »skákavé procesí«, jež vede klérus s křížem
a korouhvemi, je prý pozůstatkem děkovné slavnosti za to, že pominula
epidemie tance svatovítského, jež v tom kraji řádila. Všechny tyto a podobné procesionální formy můžeme považovat za zvláštní formu tance,
svým zaměřením zhusta náboženskou.
Podobně pohyb v kruhu kolem nějakého posvátného předmětu (stromu,
studny a pod.) představuje prastarou formu tance náboženského. Tak ve
starém Řecku tančily ženy kolem stromu zasvěceného Dionysovi. Máje,
kolem nichž ještě dnes tančí vesnický lid, jsou symboly plodnosti. Nesčetné
jsou doklady tanců, uctívajících v kruhové formě slunce. Přistupuje tu
i představa, že samo slunce tančí. Všimněme si těchto »slunečních tanců«
poněkud blíže.
Starobylá japonská legenda (viz autorovu stať »Kultura tance v Japonsku« v 3. čísle minulého ročníku »Řádu«) vypráví o tanci, jímž byla usmířena rozhněvaná bohyně slunce a jenž se stal prototypem tance v Japonsku.
Dodnes je tento legendární tanec tančen o slavnostech před šintoistickými
svatostánky a našel též odezvu v kultických tancích žňových a v umných tancích gejš.
Dokončení příště.
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VARIA
Josef V a š i c a

šedesátníkem

Profesor pražské university, Monsignore, filosofie doktor Josef Vašica,
neúnavný a bystrý vědecký badatel a iniciátor, dožije se dne 30. srpna Šedesátin. Narodil se dne 30. srpna 1884 v Štítině u Opavy, kde jeho otec
František byl kolářem, matka Marie Anna pocházela z rodu slezských
Glabazňů. Po maturite na českém gymnasiu opavském v roce 1902 studoval bohosloví na Cyrilometodejské fakulte v Olomouci až do roku 1906,
kdy zahájil filosofická studia na universitě vídeňské, která roku 1911 skončila jeho promováním na doktora filosofie. Tato studia konal již jako
prefekt a profesor arcibiskupského gymnasia kroměřížského a po promoci
setrval v této funkci až do r. 1919, kdy se habilitoval na Cyrilometodejské
fakultě olomoucké jako suplent a kde od r. 1921 byl mimořádným profesorem pro jazyk a literaturu staroslovenskou. V r. 1928 jmenován byl rádným
profesorem, a jako takový zvolen i děkanem fakulty na rok 1931 až 1932.
Z Olomouce odešel v r. 1937 jako rádný profesor bohovědné fakulty do
Prahy, kde rovněž zvolen děkanem za r. 1937 až 1938. Za své zásluhy vyznamenán byl titulem papežského komoří, zvolen členem Královské české
společnosti nauk, třetí třídy České akademie véd a umění, Byzantologické
komise Slovanského ústavu v Praze. Svá theoretická studia doplnil zkušenostmi na cestách v Rusku, v býv. Jugoslávii, v Německu a v tehdejším
Polsku.
Vědecké a literární dílo Vašicovo je tak složité, že lze o něm až dosud
psáti nejraději v suchém přehledu fakt. Badatel sám je povahy jaré, jiskřivé
nabádavé a dalek všeho profesorského unikání živé skutečnosti. Je stále
jaksi príliš mlád a trvale angažován v hnutích mladých našich lidí, takže
jubilejní článek připadá anachronismem. Je naň stále ještě dosti času, až
ten milý Šedesátník zestárne a vyvrcholí své dílo životní. Pokouším-li se
tu o utříděný přehled jeho dosavadní činnosti, těším se, že nebude bez
užitku jeho četným přátelům a ctitelům.
Vlastním oborem Vašicova studia je ovšem církevní staroslověnština

a literatura jí

napsaná. V tomto oboru vypracoval se Vašica vedle pražského universitního profesora,
preláta Josefa Vajse, v kapacitu první velikosti. Přes příbuznost předmětu jeví se rozdíl
ve výsledcích práce obou učenců v tom, že Vajs věnuje se výhradně studiu církevního jazyka samého a edicím staroslovanských památek, kdežto Vašica, vycházeje z téže základny,
obrací zřetel spíše k studiu památek staročeských. Mimo to stojí Vašica blíže současnému
hnutí unionistickému, jehož vývoje se účastnil prakticky jako sekretář »Akademie Velehradském
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Sklonem k bohemistice vysvětlíme si proto fakt, že literární prvotina

ne-

obrala si námětem památku staroslověnskou, nýbrž hned speciální problém českých evangeliářů. Uveden jsa do studia tohoto předmětu vídeňským badatelem Václavem Vondrákem,
otiskl Vašica již jako doktor filosofie v programu gymnasia kroměřížského roku 1912
svých »Několik poznámek o Evangeliáři olomouckém z roku 1421«, které jsou jeho literární prvotinou. Období kroměřížskému náleží také stať o pražské památce »Nejstarší zlomek Evangeliáře« ( 1 9 1 9 ) . Jako olomoucký docent psal o Měrkovu vydání »Evangeliáře
Benešova« ( 1 9 2 1 ) a olomoucký Evangeliář oslavil studií »01omoucké pětistyleté knižní
jubileum« ( 1 9 2 2 ) . Ještě později psal na thema »Evangelia Gottweigská« ( 1 9 2 7 ) a vyvrcholil až potud své dílo v této oblasti krásnou průpravnou studií »Staročeské evangeliáře

vyšlou v Praze 1931 nákladem České Akademie věd a umění.
Od evangeliářů byl přirozeně jen krok k širší oblasti staročeských překladů celo-

biblických. Vašica o tomto předmětu psal již v drobné informující stati časopisecké »Staročeský překlad Bible« ( 1 9 3 0 ) , tedy v době, kdy byla již v proudu edičním jeho monumentální »Bible Olomoucká«. Podporou olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana umožněno
bylo vydání této jedinečné publikace, jejíž první díl obsahuje »Pentateuch«, tedy malý
zlomek celého rukopisu, reprodukovaný světlotiskem a doprovázený Vašicovou studií o povaze a významu této skvělé památky staročeské náboženské i literární kultury

(1933).

V olomouckém období napsal ještě do brněnské ročenky studii »Staročeský překlad bible«
( 1 9 3 5 ) a pražské éře patří již tři velmi závažné studie »Český biblický stil«

(1941),

»K dějinám staročeského překladu biblického« ( 1 9 4 1 ) a »České biblické tisky«

(1942).

Do vlastního oboru filologie a kultury staroslověnské uvedl se Vašica literárně malou
statí »Staroslověnština v kalendáři Moravanu« ( 1 9 2 1 ) a článkem »Naše svatá hlaholice«
( 1 9 2 2 ) . Později podrobil kritice Vondrákovu »Církevně politickou chrestomatii« ( 1 9 2 5 )
a »Nové vydání staroslovanského misálu« ( 1 9 2 7 ) . Jubilejní rok svatocyrilský přivedl jej
k publikování několika speciálních prací, tak k překladu »Staroslovanské hymny ku poctě
svatého Cyrila«, doprovozenému studií ( 1 9 2 7 ) , k překladu památky »Život a pochvala
svatému Cyrilu, učiteli slovanského národa, sepsaná biskupem Klimentem« ( 1 9 2 7 ) . Ještě
později publikoval cennou studii »Nejstarší česká poesie« ( 1 9 4 0 ) , poznovu vydal »Pochvalu svatému Cyrilu« ( 1 9 4 2 ) , nově vydal »Život svatého Metoděje«, staroslovanskou
legendu z konce devátého věku ( 1 9 4 2 ) a téže povahy »život svatého Cyrila«

(1942).

Tento obor prozatím ukončuje studie »Básnická skladba svatého Konstantina Cyrila«
( 1 9 4 3 ) . O dva roky později podobným způsobem složil Vašica svůj hold svatému Václavu
v době milénia. Vydal stať »K jubileu knížete svatého Václava« ( 1 9 2 9 ) , studii »Svatý
Václav v památkách církevně slovanských«

( 1 9 2 9 ) , cenný příspěvek »Význam svatých

Borise a Glěba v tradici svatováclavské« ( 1 9 2 9 ) a latinskou studii »De Sancto Venceslao
in documentis litterarum palaeoslovenicis« ( 1 9 2 9 ) . Významnou vědeckou prací je v tomto
souboru »Druhá staroslověnská legenda o svatém Václavu« ( 1 9 2 9 ) . Po desíti letech vrátil
se k této látce překladem staroslovanské legendy »Kniha o rodu a utrpení svatého knížete
Václava« ( 1 9 3 9 ) , studií »Raný kult Českých světců v cizině« ( 1 9 3 9 ) , a ještě později překlady a studiemi o »První staroslovanské legendě o svatém Václavu« ( 1 9 4 2 ) , o »Druhé
staroslovanské legende o svatém Václavu« ( 1 9 4 2 ) a vzácným příspěvkem »Staroslovanské
liturgické zpěvy a kánon na svátek svatého Václava« ( 1 9 4 2 ) . Sem náleží i edice staroslovanského »Umučení svatého Víta« ( 1 9 4 2 ) . Detailnímu poznání staroslověnštiny znamenitě
posloužila edice překladu »Mnicha Chrabra Obrana slovanského písma« ( 1 9 4 1 ) .
Tyto publikace z oboru staroslověnštiny úzce doprovázejí ovšem četné Vašicovy práce,
věnované náboženskému unionismu

cyrilometodějskému. Tento obor zahájil informační

statí »Idea cyrilometodějská« ( 1 9 2 1 ) a studií o Grivcově spise byzantologickém »Nový
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příspěvek ke studiu řeckého rozkolu a otázky cyrilometodějském ( 1 9 2 2 ) . Náleží sem důležitý »Přehled novější literatury cyrilometodějská« ( 1 9 2 3 ) , nekrolog »Antonín Cyril Stojan

zemřel

( 1 9 2 3 ) , stať »Zahrádka cyrilometodějská« ( 1 9 2 4 ) a velmi cenná informace

»Velehrad« ( 1 9 2 4 a 1 9 2 5 ) . Prohlédl, doplnil a vydal sedmé vydání spisu Jana Vychodila
»Popis velehradských památností« ( 1 9 2 5 ) , otiskl jubilejní stať »Jubileum svatého Konstantina« ( 1 9 2 7 ) a latinskou monografii »De momento SS. Cyrilli et Methodii pro unitate
Ecclesiae restituenda« ( 1 9 2 7 ) . Následovalo kritické »Dobrozdání o nálezech cyrilometodějských«

( 1 9 3 2 ) , jubilejní stať »Tisíc a padesát let« ( 1 9 3 6 ) a redakce sborníku »Septi-

mus unionisticus congressus Velehradii anno M C M X X X V I « ( 1 9 3 6 ) , v němž Vašica otiskl
dvě latinské studie »Millesimus quinquagesimus annus obitus S. Methodii, Moravorum
archiepiscopi«, a doprovod k reprodukci obrazu svatých Cyrila a Metoda z misálu patnáctého veku v kapitulní knihovně olomoucké »Annotatio de imagine SS. Cyrilli et Methodii
ex Codice M. S. 45. Bibliothecae Capituli 01omucensis« ( 1 9 3 6 ) . Tuto badatelskou oblast
ukončil Vašica prozatím cennými informačními pracemi »Slovanská bohoslužba v českých
zemích« ( 1 9 4 0 ) a průkopnickou studií »Slovanská liturgie nově osvětlená Kijevskými
listy« ( 1 9 4 0 ) , v níž vyslovuje názor, že svatý Cyril může býti autorem staroslověnsky psaných »Kijevských listů«.
Ve Vašicových unionistických studiích věnován jest pečlivý zřetel k poznání Podkarpatské Rusi. Od roku 1922 otiskl řadu závažných příspěvků, »Unie na Podkarpatské Rusi«
( 1 9 2 2 ) , »Katolická církev u podkarpatských Rusínů« ( 1 9 2 2 ) , » 0

Podkarpatské Rusi«

( 1 9 2 7 ) , »Z náboženského života podkarpatských Rusínů« ( 1 9 2 8 ) , překlad Bourgeoisovy
zprávy »Podkarpatská Rus ve světle zkušeností francouzského misionáře« (19.28), posudek
Zapletalova díla »Dobrjanskij a naši Rusíni« ( 1 9 2 8 ) , recensi díla Ivana Ohijenka »Kostjantyn i Mefodij, ich žyttja ta dijalnist« (ukrajinsky a česky 1930), »Desítiletá působnost reformovaných basiliánů na Podkarpatské Rusi« ( 1 9 3 1 ) . Tento zájem vyrůstal z Vašicova studia náboženského života ruského, který sledoval již od své cesty na Rus v roce
1913. Zprvu překládal ruskou beletrii a esejistiku, ale koncem dvacátých let počal vydávati práce o duchovním životě. Z rukopisu hrabete Soltykova přeložil stať »K náboženskému problému Ruska« ( 1 9 2 9 ) , obíral se filosofií Petra Jakovleviče Čaadajeva, z něhož
přeložil »První list o filosofii dějin« ( 1 9 2 9 ) a »Čaadajevovy listy« ( 1 9 3 5 ) . Pak jej zaujal »Případ Jeseninův« ( 1 9 3 0 ) a »Sebevražda Vladimíra Majakovského« ( 1 9 3 0 ) , »Episoda
z dějin katolicismu v Moskvě koncem sedmnáctého století« ( 1 9 3 5 ) a studium hluboce založeného díla Nikolaje Vasiljeviče

Gogola

»Rozjímání o mši svaté«, které přeložil

a ocenil ( 1 9 3 6 ) .
V obor české slavistiky lze zařaditi Vašicovy informační stati, kritiky a edice různého
druhu. Tak odborně posoudil Vondrákův »Vývoj současného spisovného českého jazyka«
( 1 9 2 7 ) , Trávníčkovy »Příspěvky k nauce o českém přízvuku« ( 1 9 2 7 ) , Ripplovu edici
»Das alttschechische Leben des heiligen Franziskus von Assisi nach einer Olmützer Handschrift aus dem Jahre 1421« ( 1 9 3 1 ) , Chelčického »Síť víry« ( 1 9 3 0 ) , Vilikovského »Výbor staročeské prózy«

( 1 9 3 9 ) , Vilikovského »Staročeská lyrika« ( 1 9 4 0 ) ,

Vilikovského

»Staročeská legenda o svaté Kateřině« ( 1 9 4 2 ) , Hrabákovo vydání »Legendy o svaté Kateřině«, k němuž se vztahují Vašicovy stati » Ještě staročeská legenda o svaté Kateřině«
( 1 9 4 2 ) a »K polemické stati Hrabákově« ( 1 9 4 2 ) . Stejně posoudil v stati »Z české hymnologie« ( 1 9 4 3 ) Škarkovu objevitelskou studii »Nové kapitoly ze staré české hymnologie«.
Slezskému dialektu věnoval »Drobnosti z lašského nářečí« ( 1 9 2 9 ) . O latinském olomouckém »Rituálu«, sepsaném roku 1376 na podnět Jana ze Středy, jakož i o cenných misálech
ze čtrnáctého a patnáctého věku napsal informační stať »Z kapitulní knihovny v Olomouci« ( 1 9 2 7 ) . Vašica vydal s literárními doprovody staročeské spisy, tak Ludvíka z Pern-
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stejná »Naučení rodičům« ( 1 9 2 8 ) , »Píseň veselé chudiny« ( 1 9 3 2 ) , » Vzývání Panny Marie« ( 1 9 3 7 ) , »Zrcadlo marnotratných« ( 1 9 4 0 ) , o němž psal již v stati »Báseň či skladba«
( 1 9 3 0 ) . Současné literární produkci České věnoval Vašica »Několik slov o díle Jakuba
Demla« ( 1 9 3 9 ) a »Staroříšské Studium« ( 1 9 4 2 ) .
V roce 1930, sbíraje materiál k studii o Kanisiově katechismu, přiveden byl k poznání četných památek českého baroku protireformačného.

Odtud rozvinul činnost k po-

znání a k rehabilitaci tohoto zasutého pokladu katolické kultury, vydávaje vybrané památky
slovesné s vědeckými doprovody, přednášeje o nich a otiskuje rozměrné studie o předmětu
této své lásky. Je to především jesuitský barok básnický, jemuž věnoval nejvíce péče. Nejvýraznější skupinou v této oblasti Vašicova úsilí je literární kult jesuitského básníka
Bedřicha Bridela.

Jemu je věnována hned první studie »Záblesky z Temna« ( 1 9 3 0 ) , po

níž vzápětí následovalo »Bridelovo číslo Akordu« ( 1 9 3 1 ) , stať »Bedřich Bridel« ( 1 9 3 1 ) ,
edice básně »Rozjímání o nebi v noci na jitřní Božího Narození«

( 1 9 3 1 ) a »Dodatek

k bibliografii o Bridelovi« ( 1 9 3 1 ) . Příštího roku vydal Vašica další ukázku poesie Bridelovy, »Píseň o svatého Prokopa kněžstvu« ( 1 9 3 2 ) , načež v studii »Tři kapitoly o českém
literárním baroku« ( 1 9 3 3 ) podal ukázku z jeho veršovaného »Učení křesťanského«. Pak
vzrušil kulturní veřejnost edicí Bridelovy básně »Co Bůh? Člověk?« ( 1 9 3 4 ) a zmínil se
o básníku ve své brněnské přednášce » 0 české barokní poesii« ( 1 9 3 4 ) . Příštího roku psal
Vašica objevnou studii »Legenda svatoivanská« ( 1 9 3 5 ) , v níž první kapitola věnována
jest námětu »Svatý Ivan u Bridela«, doplňky otiskl v stati »Ještě o svatém Ivanu« ( 1 9 3 5 ) ,
načež následovala edice »Života svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznavače
od Bedřicha Bridela z Tovaryšstva Ježíšova«, pořízená podle tisku z roku 1657

(1936).

V monografii »K dějinám staršího českého písemnictví« ( 1 9 3 7 ) věnovány jsou mu stati
»Bridel jako epik« a »Bridel a Kadlinský« a v souboru »České literární baroko« ( 1 9 3 8 )
je otištěno šest starších bridelovských studií. Příštího roku vyšlo »Křesťanské učení veršemi
vyložené od Pátera Bedřicha Bridela« ( 1 9 3 9 ) . Studií »Neznámý spisek Bridelův« ( 1 9 4 3 )
oznámil Vašica nový svůj objev literární, který také vydal pod názvem »Trýlistek jarní ke
cti a chvále Svaté a Nerozdílné Blahoslavené Trojice« ( 1 9 4 3 ) jako toho času poslední
příspěvek z řady publikací, jimiž byl pro Českou literaturu objeven dosud takřka neznámý
poeta vysokého významu.
Z ostatních jesuitských spisovatelů věnoval Vašica pozornost zejména Matěji Václavu
Šteyerovi.Po studiu jeho »Kancionálu českého« věnoval mu podrobnou stať »Z poesie
českého baroku« ( 1 9 3 1 ) , cyklus »Písně o nestálosti tohoto světa« ( 1 9 3 2 ) , cyklus »Písně
o posledních věcech člověka« ( 1 9 3 4 ) , když byl již ve »Třech kapitolách o českém literárním baroku« vyložil přesně jeho poměr ke čtyřem písním o posledních věcech člověka
a o jeho překladě vlašského díla »Věčný pekelný žalář« ( 1 9 3 3 ) . Vrátil se k němu ještě
v souboru studií »České literární baroko« ( 1 9 3 8 ) . Jiným vyvoleným autorem byl jesuita
Daniel Nitsch,

z něhož otiskl ukázku barokové prózy homiletické »Berla královská«

( 1 9 3 1 ) , a doporučil studium jeho díla mladému kroměřížskému badateli Němcovi. Pak
z díla jesuity Matěje Tannera

přetiskl rovněž ukázku barokové prózy »Bič

Kristův«

( 1 9 3 2 ) a posoudil nové vydání jeho »Historie o hoře Olivetské na Moravě blíže Šternberka« v stati »Matěje Tannera hora Olivetská« ( 1 9 4 0 ) . Z díla jeho bratra Jana Tannera
přeložil knihu »Život a ctnosti pátera Albrechta Chanovského z Tovaryšstva Ježíšova
v českém království« ( 1 9 3 2 ) . Velkou péči věnoval také dílu Bohumíra Hynka Bilovského,
slezského exjesuity, o němž vydal jednak studie »K novým přetiskům z Bilovského«
( 1 9 3 3 ) , »K uměleckému profilu Bilovského« ( 1 9 3 3 ) , »Kázání jako památky literární«
( 1 9 3 7 ) , a z jehož díla vydal báseň »Církevní Cherubín, anebo slavný a stálý v ohni a
mukách víry a svaté spovědi zástupce Jan Sarkander« ( 1 9 3 3 ) , jakož i homiletickou prózu
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»Víno ze svadby v Káni a Potřebnost roucha svadebního« ( 1 9 3 3 ) . Vrátil se k němu ještě
ve sborníku studií »České literární baroko« ( 1 9 3 8 ) . Také kutnohorský jesuita Jan Kořínek
nasel ocenění jednak ve »Třech kapitolách o českém literárním baroku« ( 1 9 3 3 ) , jednak
v studii »Kořínkovy básně« ( 1 9 3 8 ) . Posléze i slavný Bohuslav Balbín byl Vašicou vzpomenut vydáním » Života svatého Jana Nepomuckého« ( 1 9 4 0 ) a statí »K vydání Balbínova
Života Jana Nepomuckého« ( 1 9 4 0 ) . Vedle těchto Čechů byl to německý jesuita Petr
Kanisius, z jehož díla vydal

»Katechysmus katolickej velebného Pátera Kanýzia« v pře-

kladu Simona Hlíny ( 1 9 3 1 ) , a o němž otiskl studii »Kanisiovy katechismy« ( 1 9 3 8 ) . Mnichovskému jesuitovi Jeremiáši Drexelovi

věnoval studii »Překlady z Jeremiáše Drexela«

( 1 9 3 8 ) a z díla Jiřího Scherera vydal Bečákův překlad »Kazatelských pravidel« ( 1 9 3 7 ) .
Z prací povšechného obsahu uvádím stati »Jesuité pobělohorští a česká řeč« ( 1 9 3 1 ) a
»Český jazyk za období barokního« ( 1 9 3 9 ) .
Mimojesuitských spisovatelů všiml si Vašica měrou rovněž bohatou. Z anonymní
sbírky »Rozličné kající myšlinky« vydal »Smrtí tanec« ( 1 9 3 6 ) , přetiskl rovněž anonymní
»Pastýřskou vánoční hru z českého baroku« ( 1 9 3 7 ) , z kázání děkana Františka Matouše
Kruma přetiskl »Pastorellu betlemskou« ( 1 9 3 7 ) , otiskl cenný příspěvek v studii »Sporckovské sbírky českých veršů« (1937 a 1 9 3 8 ) , v studii »K otázkám barokního písemnictví«
objevil postavu homiletika Tomáše Xaveria Laštovky (1937 a 1 9 3 8 ) . Významný je objev
spisovatele Ondřeje Františka de Waldta,

z jehož díla vydal »Chválu jazyka českého«

( 1 9 3 8 ) a »Chvalořeči« ( 1 9 4 0 ) . Novou osobnost uvedl do literatury kazatelem Antonínem
Jarolímem Dvořákem

z Boru, jehož »Divotvorné vítězství medotekoucího učitele a clara-

vallenského opata svatého Bernarda nad hrůzoplnou smrtí« vydal s kritickým doprovodem
a doslovem Alberta Vyskočila

( 1 9 3 8 ) . Jeho »Nový příspěvek k barokní homiletice«

( 1 9 4 0 ) přinesl zprávy o kázáních Simeona Polockého a kritický posudek o edici »Loutna
česká« přispěl k detailnějšímu poznání lyriky Adama Michny z Otradovic ( 1 9 4 4 ) . Bohatým zdrojem poznání eschatologické lyriky je representační publikace »Smrtí tanec« ( 1 9 4 1 )
s hudebními ukázkami.
Problému barokové poetiky všímal si Vašica téměř ve všech výše uvedených publikacích, ale některé práce jsou jí věnovány speciálně. Uvádím aspoň stati »Jesuité pobělohorští a Česká řeč« ( 1 9 3 1 ) , »K uměleckému profilu Bilovského« ( 1 9 3 3 ) , »Jan Kořínek
a jeho básnický jazyk« ( 1 9 3 3 ) a »Literární stránka kázání« ( 1 9 3 8 ) . Při této příležitosti
chci poukázati i na estetické příspěvky týkající se jiných období literárních. Jsou to práce
»Nová psychologie jazyka« ( 1 9 2 8 ) , »Báseň či skladba« ( 1 9 3 0 ) , »Kázání jako památky
literární« ( 1 9 3 7 ) , »Panegyrism v kázáních« ( 1 9 3 7 ) , »Český biblický stil« ( 1 9 4 1 ) .
Všeobecné poučení o literatuře českého baroku podal Vašica v synthetických přehledech, z nichž uvádím publikace »Tři kapitoly o českém literárním baroku« ( 1 9 3 3 ) ,

»0

české barokní poesii« ( 1 9 3 4 ) , »K dějinám staršího českého písemnictví« ( 1 9 3 7 ) , »K otázkám barokního písemnictví«

(1937),

velký soubor studií »České literární baroko«

( 1 9 3 8 ) , »Die tschechische Barockdichtung« ( 1 9 3 8 ) , »Česká baroková poesie«

(1938),

»Několik poznámek k baroknímu písemnictví« ( 1 9 3 9 ) a »České literární baroko« ( 1 9 4 0 ) .
Všemi uvedenými pracemi přispěl Vašica platně k poznání české literatury sedmnáctého
i osmnáctého věku způsobem, za který mu česká kulturní veřejnost musí býti vděčnou!
Obraz životního díla Vašicova nebyl by úplný, kdybychom se nezmínili o jeho četných překladech.

Uvedl jsem jich již mnoho v předchozích odstavcích, doplňuji je tedy

jen potud, pokud se týkají nových oblastí. Překlady z latiny doplňuji ještě pracemi
autorů Idiotas »Proti nezřízené lásce k ženám« ( 1 9 1 8 ) a Viktor Utický »Historie pronásledování provincie Africké« ( 1 9 1 8 ) , uvádím také jeho stať »Dva překlady z latiny«
( 1 9 4 3 ) . Z literatury italské přeložil »Listy svaté Kateřiny Sienské« ( 1 9 3 0 ) . Z písem-
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nictví francouzského

vybral si k prekladu autory: Mandelstam, »Frangois Villon« ( 1 9 1 7 ) ,

Baumann, »Leon Bloy« ( 1 9 1 9 ) a »Tři svatá města« ( 1 9 2 0 ) , Lefèvre, »Nová psychologie jazyka« ( 1 9 2 8 ) . O románu Célinovu »Cesta do hlubin noci« napsal kritickou recensi
( 1 9 3 5 ) . Poměrně nejvíce překládal z beletrie a esejistiky ruské.
»Fedorov o písmenách«
( 1 9 1 6 ) , Fedorov,

( 1 9 1 5 ) , Račinskij, »Hugo Wolf«

»Astronomie a architektura«

(1916),

Jsou to zejména stati

( 1 9 1 6 ) , Rozanov, »Egypt«

Aničkov, »Aleksěj

Remizov«

( 1 9 1 7 ) , Rostislavov, »Sergěj Timofějevič Koněnkov« ( 1 9 1 7 ) , Punin, »Kresby Vrubelovy« ( 1 9 1 7 ) , Rozanov, »Doslov ke komentáři Legendy o velikém inkvisitoru Fedora
Michajloviče Dostojevského« ( 1 9 1 9 ) . Z beletrie přeložil Solovjevovu byzantskou povídku »Historie Isminiova« ( 1 9 1 6 ) , Dymovo »Jarní bláznovství« ( 1 9 1 7 ) , Vološinovo »Poodhalení dětských her« ( 1 9 1 7 ) , Remizovův »Požár« ( 1 8 1 7 ) , Hippiovu prózu »Ivan Ivanovic a čert« ( 1 9 1 7 ) , Kuzminovo »Rozhodnutí Anny Meierovy« ( 1 9 2 0 ) , Kuzminovy h r d i n ské Činy Alexandra Velikého« ( 1 9 3 0 ) a Balmontovy »Básně«

(1941).

Vzácnému spisovateli, který se nyní zcela ponořil do studia staročeských překladů
biblických a s mladistvým elánem sleduje kulturní dění slovesné, přejeme v dalším desítiletí co nejsrdečněji mnoho svěžesti tělesné i duševní! Ad multos annos!
Vilém

Ženské

Bitnar

záležitosti
Ženamusí pochopit, že všechno umění

a

všechna kultura začíná smyslem pro odstín
a konci smyslem vzájemnosti a celosti.
F. X. Šalda
Rovnováha mezi intelektem a vůlí, kterou Šalda považoval za jednu z nejšťastnějších vlastností umělce, nebývá Často průvodním znakem ženské literatury. Projednání tohoto thematu je příliš rozsáhlé a bylo pronikavě načrtnuto citovaným Šaldou; několik nových knížek, mezi nimi na prvém místě sbírka povídek pod názvem Čarovná zahrada,
nám dává nicméně přes svou nejednotnost a neschopnost stát se typickým zástupcem určitého celku, podněty ke krátké úvaze.
Prvým rysem, který je velmi markantní ve zmíněné sbírce povídek, je nesoustředěnost na vlastní výrazové prostředky prózy. Hledisko, z kterého je psána v našem případě
povídka, není hledisko čistě povídkové, epické, nýbrž hledisko prozaickým kvalitám jaksi
nastavené nebo s nimi souběžné. Nepřevládá tu ona synthetická snaha zobrazit vnitřní záměr utvářením prozaických hodnot, ale spíše snaha k nim tento záměr přiřadit, sice zřetelně, avšak neorganicky. Je to cosi jako umělecky Špatné svědomí, polovičatost tvoření,
neschopnost být básníkem cele a beze zbytku, to je, opustit všecky metody souzení a poznání a učinit nosnicí všeho hodnocení čistý pohled básnický. Je to nedůvěra ve smysl
a sociální funkci čistého umělectví,

ztráta víry v přímý a nezprostředkovaný jeho zásah

do života. Neboť nevěří-li básník, že pouze výrazem svého odpovědného básnictví splní
své poslání, počne se ujišťovat tím, že hledá smysl své tvorby v dodatcích a korekturách,
že ozřejmuje, ukazuje a vykládá, že se vysvětluje a rozebírá; dává vše, tak říkajíc, po
lopatě.
Plnost a ucelenost uměleckého tvaru je prvým kriteriem umění. Přes všechny apriorismy vyspělých kultur (nebo právě pro ně), které disponují hotovou ideovou thematikou, rodí se počínající kultura skutečně ze smyslu pro detail, z volného a nezasměrněného básnického počitku. Směr k »celosti« a »vzájemnosti« není tedy určován před-
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běžným a více méně theoretickým zaměřením, ale zcela prostým prohlubováním prvotních
básnických představ. Neboť umění nelze vytvořit jinak než umělecky. To je organická vývojová cesta, které, myslím, velmi silně postrádáme; a zde je patrně též bod, kde přecházíme od problému literatury specificky ženské k problému celého, dnes se rodícího
umění, se všemi náznaky jeho novosti. Postrádáme jak celkově kulturní, tak osobnostně
umělecké sebekázně, sebevýchovy a následné systematiky vnitřní práce. Byl to velký
umělecký praktik, který prohlásil, že v umění nelze beztrestně přeskočiti žádný vývojový
stupeň. Uvědomit si tuto zásadu cele, znamená tvůrčí cudnost a odpovědnost, znamená
to ne zapření osobnostní svobody, nýbrž jen potlačení expansivní libovůle. Cudné je umění
tehdy, nehlásá-li jeho básník jiný program než ten, který sám cele žije a pro nějž »riskuje sebe sama« (V. Černý). Jeho programem je tedy ve skutečnosti růst jeho básnického vědomí, jeho principem je princip vnitřní práce; nevyhledává cíle, ale dotváří se
ho a dožívá. Opak znamená nerovnováhu.
Tuto nerovnováhu vidíme na přítomných povídkách konkrétně v tom, že postoj jejich
autorek není postojem, který by se plně dovedl v povídkové formě zobrazit, ačkoliv se
v ní fakticky realisuje. Tato neekonomičnost, neschopnost vtělit záměr v omezený tvar,
tato potřeba větší šíře je velmi příznačná. Básník nedovede zachytit svou postavu ve zkratce
a typisaci, potřebuje vyčerpávajícího úvodu od počátku; nedovede plně zpředmětnit jeden
příběh, ale vloží do jeho rámce vše, co zná a umí, vše, o čem přemýšlí. To je romantismus.
A zdá se, že to nějak úzce souvisí s celou národní povahou v jejím nedostatečném smyslu
pro spolupráci a umělecko-kulturní hierarchickou závislost. Básníkovi už nestačí, aby byl
celý sám v sobě, zdá se mu, že je třeba, aby byl ve všem rozhodující, aby měl o všem definitivní slovo, třeba jen sám pro sebe, aby byl ve všem obsáhlý a jaksi souhrnně naučný.
Vracíme-li se k povídkám Čarovné zahrady, vidíme i zde tyto rysy v různé míře. Jako
celky se povídky rozdělují na vnitřně a nekoordinované části. Jsou na příklad podloženy
jakousi ideovou jednotou, ale nemají jednotu thematickou. Jsou to povídky, jež nedovedou
pracovat s výstavbou motivu; nikde tu není gradací, zjevných bodů napětí a přesunů zorných úhlů v nazírání reality; tedy vesměs elementy, které prózu integrují a vnitřně dynamisují. Tato práce s prozaickými motivy je zřejmě,stále více zatlačována výstavbou vnitřně
psychologickou a metaforickou. Povídka se tím vnějškově stává statickou a hybnost je přepojena dovnitř. Toto je určitý znak, který lze pozorovat v celé próze, a jehož zákonitost
je stopou nového utváření lidské myšlenky. Je však příliš zřetelně vidět jeho nepravdivost
tam, kde běží více o přizpůsobení se všeobecné atmosféře než o odpovědnou tvořivost.
Všude tam je jasně průkazná nedokonanost a nezpředmětnění myšlenkové a citové představy, jeho nedokumentárnost v epickém smyslu slova.
Povídky Čarovné zahrady uvádí a spojuje dosti nevýrazný rámec A. M. Tilschové.
Prvou povídku vypravuje ústy staré paní, která je středem celého rozprávění, Marie Pujmanová. Její povídka o zklamané lásce se přes některé ostře zachycené skutečnosti nepozvedá do stupně větší básnické reálnosti. Vyšší úroveň má povídka Heleny

Dvořákové,

která by zřejmě i zde chtěla povědět mnoho o člověku; většinou však není schopna nazření
celého jeho duševního obsahu a z něho se odvíjejícího činu a situace. Dvořáková nevidí
své dílko simultánně, na základě primérního zážitku a prostoupení látky. Výsledkem jsou
předběžná schémata postav, která nejsou zvládnuta procesem vyprávění, aby mohla vytvořit
nerušenou strukturu. Dvořáková nedovede opustit popisný a neúnavně vysvětlující styl,
nedovede se přiblížit prostému zobrazení. Ani stavebně není povídka urovnána, dvě motivické linie se tu střetávají bez jakékoli zákonitosti a bez využití tohoto střetnutí pro přesun situace a napětí. Povídka Františky Pecháčkové

je typicky městské vyprávění »o jedné

lásce«, která šťastně dopadla, povídání příslušně učesané i rozjásané. Jakýsi lyrismus je tu
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spíše dekorací než tvárnym elementem. Ema Řezáčova se uvádí skutečným vyprávěním,
které se aspoň trochu blíží nepopisné objektivaci charakterové i dějové. Přes všechny nejasnosti některých motivací má vyprávění dosti čistou vzestupnou linii v líčení citové náklonnosti staré ženy. Marie Prusáková prokazuje přes všechnu nejednotu a nevyváženost
určité znaky psychologické i dějové stavebnosti. Její pokus sklenout v reálnou jednotu
člověka i obklopující jej svět není vyvážen schopností čistě výrazovou. Prušáková charakterisuje spíše intelektuálně než plným básnickým názorem; proto je její povídka více studií,
které se těžko daří pro,kázat chtěný vývoj. Povídka Leontiny Mannové

o životě a smrti

Jana Krumpholze je historickou povídkou se všemi možnými vadami. Vzestup člověka
jako umělce a odcizení se jeho lidské stránce probíhá bez faktické souvislosti motivem
historického vývoje, schylujícího se k bouři konce X V I I I . století. Povídka tím není ani
vnitřním dramatem umělce, ani obrazem doby. Umění vidět člověka šíře ať už v době nebo
prostředí není tedy ani Mašinové doposud dáno. Nezvládnutí myšlenky prokazuje i stavba
dialogů, které jsou často liché a nenosné. Pavla Buzková vychází z psychologické představy
dívčího dospívání, ke kterému je přiřazována jiná představa rázu abstraktnějšího, představa
nesmyslové lásky a tvůrčí práce; ta má sice podbarvovat celé thema povídky, ale nakonec
se osamostatňuje a volná dějová složka to doklepe k svému konci. Konečně jsou tu dvě
povídky o rozvracejících se manželstvích. Prvá je od Heleny Šmahelové,

značně nevyhra-

něná a na mnoha místech bezradná, přece však někde zachycující typisací realistického
detailu plnou atmosféru, kterou chce vyvolat v příběhu nenaplněného čekání a touhy. Hana
Šklíbová hledá prostředí své povídky v elegantním světě nejlépe situovaných rodin, a proti
realistickému detailu své předchůdkyně využívá situačního detailu a konversačního seskupení. V tomto rámci kreslí postavu děvčete, rostoucího všemi zmatky sebepoznávání a poznávání svého okolí v ženu. Konečně je tu poslední povídka A. M. Tilschové.

Přes znač-

nou neprůkaznost vývoje je její předností určitá organičnost dvou osudů povídky, vedoucí
k závěrečnému pochopení lásky stoupající »od slabostí výš do nesobeckého odříkání a lidské
velikosti«. A. M. Tilschová zná vnitřní obsah svých postav a jejich pohybové možnosti.
Přitom však ztrácí mnoho tím, že se nesoustřeďuje na samotné vyprávění, že nedbá stavby
a přesnějšího zpředmětnění; řadí jednotlivé motivy velmi volně do monotonního sledu
bez vnitřní rytmičnosti. Tato egalitární výstavba potom způsobuje, že charakterové hranice se stírají a povídka ztrácí hierarchickou přehlednost, ve které by mnohé dovedlo vyniknout.
Vcelku se nezdá, že by Čarovná zahrada splnila svůj záměr. Jako ženská obdoba
Milostného kruhu, který, jak se praví v doslovu, vyhlásil klausuru pro ženy, nepřinesla
do milostné literatury nic specificky ženského. Příliš komplikací a moudrosti, nikde však
prosté vyslovení podstaty, monumentalisující celého člověka, místo ideí o něm. Žena
mluvící nebývá vždy o kouzlo více než žena mlčící.
*

Román Olgy Barényi Šťastná Járinka

je prozaickou evokací uměleckého a milost-

ného osudu Jarmily Horákové. Základem prózy O. Barényi jest jakýsi mluvní lyrismus,
který se už zřetelně projevil v jejích prvých knihách. Bylo by možno srovnávat její
výraz s výrazovou stránkou prózy autora První party (viz rozbor Jana Mukařovského).
Také zde běží formálně o vnitřní dialog, o hovorovou formu. Zde byl touto metodou
ovšem dynamisován celý ráz prózy a autor zmocňoval se jím reality s různých hledisek; u O. Barényi však nemá tento hovorový způsob podání funkci tvárného a komposičního principu. Její forma je spíše subjektivním psychogramem, kterému hrozí jedno
nebezpečí: automatismus. Plynulost vidění, prolínání světa vnitřního do vnějšího, nemá
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základem dosti bezpečnou charakterovou jednotu a vědomé tvůrčí úsilí. Tento lyrismus
nedovede objevit novou tvář věcí, jako dovedl lyrismus vzpomenutého autora, spíše jen
asociativně rozvádí a rozrůzňuje jednotlivé motivy. Bylo by možno s mnoha výhradami
vzpomenout i na Zdeňka Urbánka, jehož expresivní automatismus je patrný i v jeho románě;
přes všechny disposice vidění velmi silného tu převládá nahodilost nad stavbou. Urbánek
má ovšem o komplikaci více. Jestliže O. Barényi rozvede volně svou představu, nezabývá
se jí dále; Urbánek naopak v asociativně rozložených představách a citech hledá nové
obsahy symbolické a emocionální, které potom znovu rozvine jako samostatné thematické
prvky. Ó hlubiny složitosti!
Tedy nedostatek sevřenosti a plného a vědomého využití této prozaické methody nedovolují O. Barényi dotknout se hlouběji lidských obsahů a postavit vůbec člověka pevně
na nohy. Tak i láska a umění krásné Járinky nejsou nijak sjednoceny, jen jako dotýkány
s povrchu, rozehrávány, ale neprostoupeny.
*

Dvanáct kapel od Ley Plaché je prozaický debut, který se aspoň šťastně odchyluje od
nevyváženosti, kterou jsme právě mohli sledovat v povídkách Čarovné zahrady a v poněkud jiné poloze i u O. Barényi.
Je to knížka vypravující o venkovském děvčeti, které přerůstá zpupnou povýšenost
selství a snímá kletbu se svého rodu tím, že probojuje svou lásku k prostému chasníkovi.
J e to myšlenka v podstatě nenová, ale provází ji dech upřímného lidství. Dvanáct kapel je
tu dějově obměňovaný symbol hudby, kterou slyší oběšenec nebo budoucí matka. Tento
rámec, který vede od dychtivosti poznání smrti k poznání života, připomene v některých
místech vidění Jana Čepa, zvláště postava Toníka má něco příbuzného s Čepovými dětskými postavami. Plachá je ovšem proti Čepovi dosud velmi nestylová a chýlí se více od
duchové složky k realisticko-psychologickému základu.
Knížka je rozdělena na dvanáct kapitol, z nichž většina jsou vypravování různých osudů, které se odehrávají v dívčině okolí a mají dokreslovat růst jejího charakteru. Záměr
však je realisován jen do citových nárazů, které se děvčete dotýkají bez dalšího propracování vztahu. Jako komposiční celek by i tento způsob vyžadoval větší vyspělosti, aby
v široké a nepřímé charakteristice bylo úplně dosaženo »duchovní tváře domova«, zamýšlené jako symbolický celek; bylo by třeba jednotnějšího sepětí všech motivů, vytvářejících
něco na způsob prozaické mosaiky.

Jan M.

Grossmann

KNIHY
Kniha starosvetske

pohody

Jméno Ludmily Hořké, autorky knihy Doma (vydal Vyšehrad, Praha, 1944),

je

jménem zcela novým pro čtenáře z Čech. Jejím moravským čtenářům a zejména autorčiným krajanům jistě však spisovatelčino jméno připomene řadu rozhlasových prací
národopisného zabarvení. Byly to besedy o lidové písni, pohádce a pověsti z autorčina
rodného kraje, jež vysílal ostravský rozhlas často všemi českými

stanicemi, byla to

četná vyprávění v nářečí z Opavska, která vlastně byla oněmi mosaikovými kaménky,
z nichž nakonec vyrostla kniha tak radostná a svěží, jako je právě kronika šťastného
dětství a let dívčího vyspívání, kterou nám Ludmila Hořká podává ve svazku s prostým
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názvem Doma. Spisovatelka jinak ovsem patří k rodu samouků, k oněm nadšeným písmákům, které osobní zkušenost a zážitek žene k péru a nutí je, aby ve chvíli sváteční
prázdně se pokoušeli vyjádřit a zachytit své vzpomínky, jak kdy hlavou táhnou, i denní
události, a to vše zaníceným slovem, jehož bezprostředností ještě na okamžik ožívá ono
všechno minulé, děje i lidé. Je to práce ponejvíce kronikářská a v podstatě taková je
i kniha dnes asi pětapadesátileté autorky, která dala život jedenácti dětem, spisovatelky
Ludmily Hořké,

od malička se otáčející kolem nálevního stolu venkovské hospody,

kterou za ta léta autorčina života prošlo nějakých lidí. Na nejednoho z těch návštěvníků
zůstala výrazná vzpomínka. V tomto vzpomínání, kterému se dostalo knižního roucha,
není Ludmila Hořká první autorkou svého druhu. Řadí se jen k takové Pavle Kytlicové,
k jejímž knihám Rodiče a děti je možno z povzdáli přirovnat knihu Doma. Stanula vedle
babičky ze starobylého rodu Kavalírů, která z bohatých zážitků a zkušeností napsala
něco jako svůj deník. Ovšem Paměti babičky Kavalírové, to byla historie zkušené ženy,
zápasící statečně s hospodářskými nesnázemi rodiny, s nepřízní doby a krušnými útrapami persekuce. Ludmila Hořká naproti tomu v letech „své vyzrálosti zjihle vzpomíná
svých dětských roků a dívčích let. A z těchto trochu až tklivých vzpomínek, v nichž
osoba tatičkova a starostlivých opatrovnic, tet, je obestřena jímavou něhou, vyrůstá spisovatelce zdařilý pohled na starosvětský život vesnice ve Slezsku, do něhož vzduté vlny
společenského přerodu z nepříliš vzdálené průmyslové oblasti ostravské doléhají už jen
mírným zčeřením, jež dovede zviklat mravní silou jen několika málo odolných jednotlivců. Ten život dědiny na pomezí není však jenom tichou selankou. I dědina žije si po
svém a dramaticky rušně. Blízkost hranic svádí k Švorcování, jak tu říkají pašerství,
a tato dobrodružná podnikavost dovede nejednou prudce vzedmout poklidnou hladinu
života, jejíž rozbouření se právě nejlépe projevuje u šenkovního stolu dědinské hospody,
u kterého je Čilé a zvědavé děvče, zanícené četbou knih a rozkochané lidovými písničkami
a zkazkami, jak je poznává za večerních besed zimního času i polních prací z j a r a , v létě
a na podzim. A tak s proměnami roku, s j e h o církevními svátky, s početnými jeho obyčeji, zvyklostmi i pověrami, jak o nich vypravuje Hořká ve své knize, se rovněž seznamujeme s řadou postav a postaviček, které jsou vesměs dobře viděny a o kterých autorka
prostým svým způsobem dovede živě vyprávět. Tak, že nejednou její příběh nabývá
zahrocení až dramatického. Třebas v historii dvou přátel, z nichž nešťastnou náhodou jeden
zabije druhého, nebo v příbězích o podloudnících, kde tvrdošíjný pašerák nakonec zachraňuje svého odpůrce, trochu nedbalého obrajta (celníka). Kniha Ludmily

Hořké,

jakkoliv je pouhým kronikářským záznamem seznaného a prožitého, převyšuje na mnoha
místech úroveň četných našich venkovských románů právě pro onu životnost svých postav, přesvědčivost jejich konání i kresby povah. Není zde nic chtěného, to všechno
autorce vyplývá z důvěrného obeznámení s lidmi. Tato přirozenost je tím průkaznější,
Čím více autorka dokresluje své příběhy živým úslovím lidovým, krajovým

rčením,

místním obratem. Při tom se však Ludmila Hořká úmyslně vyhnula nářečí, které ji nutně
svádělo, aby jím napsala všechny ty příběhy dědiny svého mládí. Nářečí je zde skutečně
jenom tolik, aby jím byly dokresleny charakteristiky osob a dějů. Málokde je funkčnost
lidového rčení, obratu, průpovědi, pořekadla, lidové písně tak výslovná, jako právě v této
prosté knížce. Tu však také podivnými okolnostmi se stalo, že toto nářečí v knižní reprodukci utrpělo nejtěžší rány. Jistě ne nedopatřením autorky. Tak krásná a jadrná úsloví
slezská a lidová rčení jsou přetiskována s nezměrnou libovůlí, jíž je nejvíce postiženo
právě to, co je nejtypičtějším rysem spisovatelčina rodného nářečí. Totiž jeho krátkost
a měkkost. I ve vyprávění autorčino přičiněním upravovatele, nebo dostatečným jeho
nepřihlédnutím k spisovatelčinu slohu, který byl přece jen upravován, jak doslov při-
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pouští, vloudilo se mnoho nemilých obratů, jež bychom mohli označit za značně pochybené. Toho koukám a holek je v knize až to bolí, abychom uvedli aspoň dva příklady
užití slov, jaká v autorčině domovině jsou naprosto cizí. Rozhodně přehlédnutí textu
tak roztomilé a svěží knihy, jakou je Ludmily Hořké vyprávění Doma, mělo být svěřeno
někomu, kdo by neporušil to nejpodstatnější v knize, totiž její krajovou rázovitost, a
úpravy měl provádět někdo, kdo je obeznámen se syntaxí a lexikální odlišností nářečí. Kdo by především přihlédl, aby nářečí nebylo podáno v tak nemožném přepisu
a úpravě.

Milan

Zamžené

Rusinský

hroudy

Namířil si hodně vysoko J. S. Lončar svým románem »Zamžené hroudy« (vydala
Česká akademie věd a umění v roce 1943), jistě výše, než stačily jeho síly, dosud plně
nerozvité a patrně nezkušené. Ale není to k necti mladému autoru, že nezvládl látku příliš široce založenou a nestačil silou, aby jí dal předpokládaný tvar, neboť rozběhl se k cíli
příliš strmému, aniž se snažil ho obejít, nebo si nějak cestu usnadnit a prokázal, že vysoký úkol, který si postavil, vyplývá z vážného a opravdového pojímání uměleckých
cílů. Jeho poměr k světu, životu a lidem je upřímný, je opřen o lásku a veden vyrovnaným životním názorem, rostoucím ze zdravých mravních kořenů. Nepatří tedy Lončar
k těm literátům, které strhla konjunktura snadného úspěchu a kteří s pohotovostí jsou
ochotni vyrobit vhodné dílo podle poptávky a s použitím prvků, volajících po potlesku,
spíše je jedním z těch, kteří píší, jak psát musí a jinak psát nemohou.
Námět románu je vzat z prostředí, které nám literárně objevil A. Scholtis, jehož Babu
si leckdy při četbě knihy připomeneme. Tedy venkov s životem lidí prostých, věrných
svému údělu, svým předkům a jejich tradicím, jež prorůstají celým hmotným i duchovním světem kraje, dodávajíce mu barvu a sílu. Příroda i lidé splývají v jednotu, příroda
je produchovělá a duše jsou přírodní, lze-li tak říci, neboť do nich vrostla svým odvěkým
řádem ustálené práce předků jako odkaz neměnný. Ale u Lončara vniká do kraje Baby
násilně svět moderní civilisace, nesený prudkým rozmachem hornictví a průmyslu. Starý
pořádek otců se bortí, přicházejí živly nové, cizí, a ty nejen že přetvářejí vnější způsob
života, ale v nutné souvislosti s tím narušují a kazí i mravní základ domácího lidu. Čisté
a modré nebe se zahaluje kouřem, statky a chaloupky ustupují náporu továrních budov a
dělnických kolonií, větřáky, ti příznační svědkové minulých dob, mizejí, kříže na rozcestích zahnívají a padají, aniž je kdo znovu postaví a lidé, lidé se bezradně rozbíhají z rodin a ztroskotávají v tom novém světě, který není jejich a kterému nerozumějí, i když je
k sobě neodolatelně přitahuje.
Taková je asi myšlenková náplň Lončarova románu, zpodobená na útržkových výsecích z osudu rodin v několika generacích. Jestliže nám už V. Martínek ukázal v blízkém protilehlém sousedství Lončarově, jak se projevil vpád průmyslu do klidných dědin,
nelze říci, že by ho Lončar následoval v jeho románově objektivní analyse poměrů. Celý
ten konflikt civilisace s venkovským řádem probíhá v něm - v autorovi - mnohem tragičtěji, jeho dva světy stojí v protivě daleko příkřeji, o to nesmiřitelněji, oč je autor bytostně více zúčastněn na dramatu, které zpodobuje. Za jeho epickou formou cítíme stále
účast mravního horlitele.
Při posuzování uměleckého díla musíme se ovšem ptát, jak se autoru podařilo vtělit
jeho záměry v umělecký útvar. Naznačil jsem v úvodu, že Lončar neměl dosti síly
a zkušenosti, aby velký úkol, který si postavil, zvládl. Jeho práce se stylově rozpadá
ve dvě části, objímající přibližně vždy polovinu celku. V první, jež je osobitější a
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jež - myslím - výrazové odpovídá vnitřnímu jeho uměleckému založení, vrhá autor ostré
světlo na úseky scén, vytvářeje tak montáž obrazů silné emotivní působivosti. Jeho vidění
je pronikavé, výraz neotřelý, byť i místy zatížený planým verbalismem. Zná. dobře látku,
proniká jí až ke dřeni, ale současně v ní ztrácí orientaci, takže tyto obrazy nestaví v zákonitý útvar. Oný samy kupí se mu v jakési shluky, jejichž Části navzájem sice souvisí,
ale nejsou skloubeny v organický celek. Nemyslím tím na prostou časovou a dějovou posloupnost - vždyť dějové i časové protiklady mohou být důležitým prostředkem komposičním - ale na onu nejasnou vzájemnou propletenost některých scén, jež nutí Čtenáře, aby
pracnou analysou osob a míst si zjednával orientaci. Zde přestává pak ono zajetí čtenáře,
jež je nutným předpokladem účinnosti uměleckého díla, a ony scény tvoří celky pro sebe.
Jsou spíše montáží než mosaikou, a přece románová epická skladba tíhne spíše k podobenství obrazu než montáže.
To už druhá, menší polovice románu, líčící vpád továren do pokojného kraje, plyne
klidnějším, epičtějším tokem.. Zde autor více pozoruje a vypravuje, i když v některých
scénách se vrací a navazuje na methodu první části (smrt tuláka, jenž jako dítě zahajuje
kapitolu úvodní). Ale za tento zisk platí dvojnásob, ztráceje na intensitě pohledu. Boj
civilisace s daným řádem, zápas cizoty s domácí tradicí se mu zplošťuje v schematické kontrasty, osoby, i když často velmi živě videné a postavené, stávají se spíše nositeli kladných
a záporných ideí, ztrácejí mnoho na krvi života a tělesnosti země. Autor, propalující se
dříve k vidění lidí a věcí v jejich zákonitém řádu, stává se nyní spíše horlitelem, který
ukazuje na příkladech, co se děje. A je mu líto, že předmět jeho lásky hyne a není mu
pomoci. Pravda, zůstává tu starý ušlechtilý zápal, ale látka, dříve zhnětená, nyní uniká
a vzdoruje.
Stručný rozbor snad způsobuje, že vystupují v něm kontrasty ostřeji, než se jeví v díle
samém. Jsem si toho vědom a zdůrazňuji-li je, činím tak spíše, abych postihl úskalí, jež
jsou snad více skrytá, ale o nic méně nebezpečná. J. S. Lončar se ukázal napoprvé autorem, jehož ztroskotání by bylo ztrátou opravdovou. Objevuje nám umělecky oblast novou
a činí tak s mravní opravdovostí, která dojímá. Je to oblast nová geograficky i morálně.
Morálně v tom, že vědomě vyrůstá z křesťanské tradice rodného prostředí. Slovo Bůh není
v románě Lončarově jen dekorací nebo symbolem. Je tou skutečností, jakou byl v autorově
domově kdysi. A proto je třeba v závěru ještě říci, že nutno s pojmem takové obsažnosti
nakládati v uměleckém díle obezřele. Patří-li tam, kde jeho obsah poznali a přijímali jako
samozřejmost kdysi, s tím větší rozvahou a bázní ho klademe do úvah vedlejších a líčení,
jež nesnesou takového zatížení. Jinak upadáme do nebezpečí onoho dekorativismu a symbolismu, o němž byla výše zmínka.

L.

Peřich

DIVADLO
Smrt

Hippodamie

Závěrečný díl Vrchlického-Fibichova melodramatu o Hippodamii - »Smrt Hippodamie« - znovu dotvrdil všechny námitky i chvály vznesené proti dílu i jeho zpodobení již
při předchozích částech. »Smrt Hippodamie« je pro básníka i skladatele tentokrát príležitostí k rozvinutí co nej vznosnějších melodií

jak v řeči, tak v hudbě. Vrchlického

básnická řeč dosahuje hlubokého účinu v jímavých slokách bolestné lásky, kde znovu
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a znovu upoutá melodičností a plastikou, zatím co Fibichova hudba přesvědčuje naopak
postihnutím vnější tragedie v bouřlivě vzdmutých melodiích tragického osudu Pelopa
a Hippodamie. Tím spíše, že hudební doprovod se tentokrát rozezněl v plné síle a zvuku,
především v břeskných fanfárách nástrojů žesťových, takže často nejen nutil herce k hlasovému přepětí, nýbrž i překryl jejich hlas svým zvukem. »Smrt Hippodamie« utvrdila
také znovu v názoru, že herci souboru divadla J. K. Tyla, až na výjimky, nestačí na
tento styl velkého divadla. Je ku podivu, že zatím co výtvarně byla tentokrát inscenace
téměř dokonalá, především v prvém a druhém dějství, zatím co režie se pročistila k správnému řešení, herecky představení velkého melodramatu klesají. Režisér J. Plachý doznal tu
již svoji přizpůsobivost hudebnímu vedení, vyřešil klidně a rozvážlivě umísťování hereckých akcí na scéně, snad až příliš setmělé a prázdné (hlavně ve scéně hostiny, kde Pelops mluví k prázdnému sálu). Jedinou výtkou by bylo, že hlasově nevyužil sboru, neboť
jeho hlas převzal amplion, který pochopitelně zní nezřetelně a zaniká v hudebním doprovodu. J. Plachý chtěl klasicky krásné představení, ale nedosáhl, aby ho herci následovali.
Stylově čistých postav se dotvořil z herců málokdo. Překvapením byl Thyestes E.
Konečného, jehož pružný a mladicky jiskrný zjev převyšoval ostatní. E. Konečný nejen
dobře mluví verše a vystihuje jejich zapojení do hudební melodie, ale také ví, co říká
a také hraje. Jeho Thyestes má vznos Řeka, ale i vypočítavou, zrádnou šalebnost barbarské matky. V. Vosku nutí divadlo stále do křečovitých postav nerudných mužů, tak
vzdálených zjevu tohoto mladého herce. Zevnějškem byl spíše on předurčen pro půvabného Chrysippa, ale přemáhá nesrovnalost dobrou maskou a poctivou hereckou prací,
jíž zaujal jeho barbar, který tak těžce mluví o svých citech. Proti němu je v nevýhodě
V. Dintr, který nemůže přemoci nevhodné obsazení, ač v posledním svém obraze upoutá
procítěností přednesu. Z postav předešlých dílů především je tu Hippodamie J. Štěpničkové. Vypadá krásně, snad až příliš krásně na stárnoucí barbarskou královnu, ale
připomíná hrou spíše elegantní a ironickou dámu velké společnosti, která se samozřejmou
jistotou nosí své honosně třpytivé obleky, než tragickou postavu královny Hippodamie.
Není královna. Je matka, neboť úzkostná bolest mateřská jímá u J. Štěpničkové lidsky
otřásavým bolem, ale není matka-královna. A není uražená, milující a hned zas nenávidějící a nechápající a zle potupná manželka Pelopova. Je to jen vzrušená žena. Je to
výkon vzbuzující úžas nad detailně věrnou kresbou takové ženy, ale nestaví na tragické
vzpřímenosti královny. J. Štěpničkové Hippodamie ztrácela již ve »Smíru Tantalově«
na účinnosti. Linie měla naopak stoupat, realistické věrnosti ubývat a postava měla
dorůst kontur vpravdě tragických. Pelopa O. Korbeláře zachraňuje klid a rozvaha herecká,
jež přesvědčivě navozuje atmosféru zmaru, právě tak jako melodický hlas, který se ostře
odráží od Často nekontrolovaného hlasového projevu obou žen. Eiropa E. Kavanové překvapuje nepropracovaností hlasu, falešně znějícím tónem lásky, přehnanou a křečovitou
mimikou. Z konversaček je k Vrchlického verši daleko. Není tedy vinna jen herečka.
Na výši zůstává výkon V. Lerause, spoléhající více na jistotu výrazu a samozřejmost,
s níž tento herec mluví melodram, než na herecký projev.
Znovu jsme si na scéně divadla J. K. Tyla uvědomili, co práce ještě Čeká herce,
aby dosáhli vyrovnanosti v souboru a tím také jistoty stylové. Především však to, jak je
toto dramatické dílo J. Vrchlického směle a až rozmařile hýřivě psáno, jak je velké a jak
mnoho z pružné krásy češtiny je v jeho verších zakleto. Jen tuto řeč osvobodit a rozeznít
plně a čistě na jevišti.

K. Marek
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Přehlídka módy v divadlech
Obě hry, o nichž tu chceme psát, znamenají již letní repertoir a jistě budou mít
v letní sezóně také úspěch, především u dámské části obecenstva, neboť přinášejí přehlídku
letní módy.
»Zámek Myajima« Olgy Barényi je lehká konversační hříčka. Míří sice výše, ale
umělecké zvládnutí není právo obsahu. Olgu Barényi známe jako autorku mnoha povídek,
románů, rozhlasových hříček a nyní i třetí hry divadelní. Na její práci není vidět pokrok
- to zaráží na příklad i u jejích knih. Od autorky »Janky«, především v její první části,
bylo možno očekávat víc. Ale O. Barényi si nepředsevzala ukáznit svůj nervosně citlivý
a zjitřený sloh nedopověděných myšlenek a zlomených vět. Kouzlo její prchavé ilusivnosti
pominulo s prvním románem dětsky jímavé psychologie a již se prozatím nevrátilo do
jeho čisté formy. Zlozvyky, jež byly autorce vytknuty, zůstaly a tak »Zámek Myajima«
podává obraz společnosti nejbohatších vrstev zcela sentimentálně a povrchně. Nejvíce
je vidět autorčina zběžnost práce na postavách Andrei a Petra, kteří mají ve hře představovat dobro, ale jejichž naivně nasládlá řeč zbavuje jejich slova hodnověrnosti. Autorka má velkou přednost ve vtipném a rychle se střídajícím dialogu, který je bezpečně
odposlouchanou kopií hovorové řeči těchto vrstev.
Herci měli v případě hry »Zámek Myajima« těžkou práci. Postavy jsou schematické.
Znamená to, že by herci museli dosazovat ze sebe, aby jim vyšli lidé. To dokázala plně
jen V. Fabiánová. Její Lola je cynické, tvrdé děvče, jež se umí oblékat, ale jinak docela
nic. Jenže její Lola si je toho vědoma. Ví, že nemá žádnou cenu. Uvnitř trpí, protože cele
odhaduje prázdnotu svého života. Ona jediná by se mohla přiblížit Andrei, je tomu také
blízko, ale její ironický pohled jí zkresluje a znemožňuje i tuto příležitost. V. Fabiánová
dovedla z papíru a naznačených slůvek vymodelovat člověka, jemuž je hořko z vlastní
bezmoci, a který jen v pološíleném pláči odlehčuje svému smutku a trochu i závisti, že
Andrea odešla z pekla vlastního domova. I její práci ohrožuje někde vlastní manýra
i plochost autorčina výrazu, ale V. Fabiánová je překonává. Ostatní ne. Pí Pačová tu
opakuje svoji paní Hubičkovou a celkem nevýrazně rozehrává lehce naznačený strach
ženy před stářím. J. Steimar nemá vůbec možnost se rozehrát právě tak jako J. Dohnal.
Jako by pro tohoto herce nebyly lepší úlohy! V. Matulová vystačí na Andreu zcela
běžným výrazem a vlastním půvabným zjevem a není také možno na ní více chtít. J.
Steimarové leccos unikne v postavě Mii, hlavně hlasově není role dost propracovaná,
zatím co J. Gruss dobře vyhrává strohou bezcitnost bratra ve třetím jednání, ale nevkusně
a uvolněně si pohrává s opilým a unuděným Richardem prvních obrazů. K. Höger stojí
bezradně nad nedodělanou figurou Ludvíka, snaží se překlenout autorčiny rozpory, ale
není zcela jistý a hotová postava se mu nedaří proto ani v chlapecké vzpomínce na minulost (bližší jeho hereckému založení), ani v prázdnotě dnešního Ludvíka.
Zdá se, že toto představení bylo ukázkou, jak se plýtvá nejlepšími silami (ve všech
složkách) a jak se nečekaně nezvou do menších úloh konservatoristé. »Zámek Myajima«
je docela lehounká konversační hra, ne bez ironického půvabu. A. Podhorský spolu s výtvarníkem J . Švábem se naopak snaží ji přepsychologisovat a přetěžují ji ovzduším až
strindbergovským. Tím se ještě více obnažují slabiny hry. I tak se režii podařily spolu
s herci scény naléhavého působení. Na příklad výstup vzpomínání Andrei a Richarda na
dětství. Tady se opět jednou podařilo vytvořit pravou atmosféru autorových představ.
Ovšem jen na několika takových úsecích. Jinak se tu zbytečně a celkem i nevhodně exponují herci, kteří jsou určeni pro jiné úkoly.
Se hrou F. Schreyvogla »Titanie« spojuje »Zámek Myajimu« opravdu jen množství
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elegantních toalet dámských představitelek. Neboť F. Schreyvogl je zkušený dramatik a nikterak nevýznačný básník. Jeho »Titanie« je půvabná hříčka, v níž v lahodném prostředí
přijde víla Titanie mezi lidi, aby poznala, jak se u nich rodí láska. Její pohádkový zjev
okouzlí srdce profesora a jeho asistentky a rozpoutá mezi nimi lásku. Osvětlí lidem jejich
vlastní srdce a mizí zase z tohoto světa do svých pohádkových pahorku.
Pětiaktová hra byla citlivě přeložena i upravena B. Mathesiem, který ji také jako
dramaturg divadla Uranie uvedl. Mnohé kouzlo dodává hře teprve on, neboť na rozdíl od
F. Schreyvogla odlišuje svět Oberona a Titanie od světa skutečného tím, že oba mluví ve
verších, zatím co v originále této odlišenosti není. Vyzvedá tím především smírný konec
hry. Tím jistě ještě více získala hra na smavém letním půvabu, s nímž se tu mísí pohádkové bytosti mezi lidi a jejich nedorozumění, aby jim pomohly najít sebe samy a
skončit smířlivě a šťastně příběh tak bouřlivě započatý. Schreyvoglova hra upomíná
sice na Shakespearův »Sen noci svatojanské« a Hauptmannův »Potopený zvon«, ale nikde
nedosahuje jejich úrovně. Zůstává stále a ve všech fázích jen velmi dobře postavenou
konversační hrou letního opojení, vtipného a vybroušeného dialogu, slunné pohody, již
nerusí ani revolta Titanie proti manželu, ani bouřlivý rozchod Herty a Konráda. Hloubky
myšlenek obou zmíněných dramatiků, jejich naprosto jasné stavby hry, modelace jejich postav, hutnosti výrazu nedosahuje. Přitom je stále cítit, že tu mluví zřejmě jemný a sensitivní básník a trochu skeptický pozorovatel života.
Režie tohoto představení se ujal jako host K. Dostal. J e zajímavé, jak se silná režisérská osobnost hned projevila na souboru Uranie, jindy tak roztříštěném. Ovsem je také
pravda, že K. Dostal pracoval s nej lepšími silami. Jistě že delší příprava a více zkoušek
by bylo soubor ještě víc stmelilo a hlavně udrželo na počaté linii a dodalo hře ještě vetší
spád. K. Dostal dal hře žádoucí lehkost, v níž nepozorovaně a tak hezky plyne čas a ubíhá
blýskavá konversace několika vzdělaných lidiček. Dosáhl toho, že všichni herci zapomněli
do značné míry na sebe a hráli opravdu postavy hry. Poncova vytouženě diskrétní hudba,
navozující pohádkovým bytostem jejich vlastní prostředí a nejen účelná, nýbrž i půvabná
a barevně vyladěná výprava J . Gabriela přispěly nemálo k radostné odezvě, již představení
u letně naladěného obecenstva mělo.
Pochopitelně se zájem stáčel na Titanii B. Waleské. Je rozkošná v umíněnosti prvního
jednání a překvapuje hlasovým propracováním v ostatních, kde působivě vyhrává zmatek
a bolest královny vil ve střetnutí se světem lidí. Také naivní radost z poznání je úplná.
Jen více křehkého pohybového půvabu měla mít její Titanie, již krátká sukénka dětských
Šatů zbytečně připravovala o něhu prvého jednání. Má ovšem silnou soupeřku v energické
Hertě M. Vášové, jež slibné začala svoji přezíravou a jistou paní domu, ale ve třetím
obraze zbytečně si tuto kresbu s jistotou intonace každé věty a roztomilou bezohledností
přesně vypočtených gest narušila tóny příliš hrubými na elegantní a dobře vychovanou
dámu. Také L. Matoušková se z počátku plně zbavila svého křečovitého způsobu hry a
hlasu, zaujala v pečlivé a úzkostné jen »úřední« Alžbětě, ale v posledku znovu upadávala
Často do svého hlasového zlozvyku. Postavu ovšem udržela až do konce, naopak ke konci
ve zmatku milující ženy jen ještě získala na sytosti. K nim se pojí srdečná a hned zas
přísná hospodyně pí Beníškové s příkladnou jasností každého slova. Proti Čtyřem ženským
postavám stojí v podstate sám M. Nedbal se svým profesorským Konrádem, utaženým do
upjatosti a přísným, zaujatým jen svou vědou, ale pomalu roztávajícím v blízkosti půvabné
ženy, okouzleným snem a neskutečností. M. Nedbal vyhrává Konráda s jistotou i lehkostí,
hýří ke konci láskou i porozuměním, jemuž ubírá na přesvědčivosti jen povrchnost a ne-
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barvitost v pianissimech hlasu. Celkem malou úložku Oberona recituje čistě a s lehkou
ironií a přezíravostí bohů V. Vejražka, ovšem ve špatné masce, jež nikterak neodpovídá
představě krásného Oberona, jak ho ztělesnil ve »Snu noci svatojanské«.

Novinky menších

K. Marek

divadel

Tři premiéry menších pražských divadel uvedly tentokrát tři české novinky. Žádná
z nich není příslibem nového dramatického autora, neboť nikde tu není cítit plnou dramatickou sílu. Každá má něco dobrých míst a celkem slušnou úroveň literární.
na divadle již zkušený M. Kolář, míří známý romanopisec M. Pasek nejvýše, neboť se
pokouší o jakousi psychologickou hru. Umělecky je jistě nejvyspělejší, o tom svědčila
již svěžest jeho předchozích, románů. Při zrodu jeho prvotiny »Aramejská brána« stálo
mnoho básníků a dramatiků. Ze svého dal M. Pašek do hry svoji znalost Orientu a jeho
lidí. Mnohé nedomyslil a mnohé vyjádřil literátsky. Na mnoha místech však ukazluje,
že umí postavit dialog i vykreslit živé lidi. Dramaturgická úprava mohla hře usnadnit
cestu k úspěchu, kdyby ji byla zbavila zbytečně frázovitých rozhovorů, zdlouhavého rozbíhání scén a lyrických vložek. Také konec mel býti zkrácen.
Režie J. Škody obklopila hru přílišnou tmou a příšeřím ibsenovské psychologičnosti,
k níž má M. Pašek daleko. Herecké kvarteto Nezávislého divadla na něco takového
také nestačí. Nejlépe si vede M. Hájek v Mirzovi. To není jen dobrodruh a zlá minulost Evy, to je také nešťastný Člověk, hořký, odstrčený milenec. M. Hájek zlidštil Paškovu
postavu, zatím co B. Záhorský přepathetisoval svého lékaře až na hranici grotesky. S.
Škodová má tentokrát šťastnější místa ve své tetě. R. Lysenková dobře vyhrává cynickou
barovou tanečnici, na její přerod ještě herecky nestačí. Je zajímavé, jak nejmladší herečky
nevěnují pozornost kultuře svého hlasu. Nemají tvárný, ohebný hlas, nejsou schopny
několika tónů a odstínů. To pak samozřejmě vadí také vytváření postavy takové Evy.
Na Kolářově divadelní hře »Dvě Marie« je autorova divadelní zkušenost jasně znát.
Je to ze tří novinek hra jevištně nejúčinnější. Ubírá-li co tomuto starosvětsky milému
gerirovému obrázku na síle. je to Kolářův lyrismus, který ho nutí zapomenout náhle na
figury a na pevnější stavbu hry a zaveršovat si o dálkách, tuláckém srdci a lásce. Nebýt
toho, mohla být hříčka ucelenější a mohla se také hercům, především hlavní postavě,
lépe hrát. M. Kolář má postřeh pro drobný detail, dovede třeba takového domovníka
Karáska živě a s pohodou vykreslit, stačí mu tento malý svět předměstského zákoutí
k postižení života několika jeho dobrých lidiček. Vzhledem k tomu, že nikde jeho »Dvě
Marie« nepředstírají víc než jsou - totiž obrázek ze skoro již minulých časů - je to
práce dobrá a je vidět, že obecenstvo jí vděčně naslouchá. Jistě také proto, že režie
V. Kršky si dala s herci práci a snažila se, aby postavy hry vyšly čistě a věrně. Pochopitelně založení Krškovu odpovídala lyrika Kolářova, kterou režisér nejen neztlumil,
ale naopak rozezněl a nechával zbytečně dlouho náladově doznívat, Čímž hře ubral
zřetelně na spádu. Vleklost tří jednání se pak nepodaří oživit ani posledním obrazem,
který měl zřejmě vyjít živěji a živelněji, ale utopil se také v nostalgii smutku, neboť
přímořská vesnice tu je u M. Koláře jen ve slovíčkách a v režii, jen v kostýmech, ne
v lidech a v jejich jednání. Nebylo také správné přesunout poslední obraz do jiného
světa, dvě různá místa hry se měla aspoň jednou prolnout, odlišit, takto se M. Kolář
zbytečně ochudil a zmátl vyznění hry.
V. Krškovi pořídil J. Gabriel půvabnou a vtipnou výpravu se zákoutím malého
domku a náladovým nárožím s lucernou, jež malou změnou - nová mříž u okénka,
zelená okenice, několik květin a modrý horizont moře - je přímořským městečkem.

386

V barevném a citlivém osvětlení upozornil z herců na sebe nejvíc B. Rendl v postavě
ušlápnutého Vašíčka. Jak již z nakrčení ramen, ze skromného postoje šouravých krůčků
a bolestně, stažených úst i nemohoucích rukou vyhrává svého tichounkého snílka a
ubohou nicku s touhou po trošce lidského Štěstí. Dobre ho odlišil od Vasca, který se
neohrabaně a komicky odhodlává k životu. Ani zjevem neodpovídá S. Sejk Petrovi tuláku a dobrodruhu, ač se snaží dodat mu jasnou mluvou a pružností gest pravdivosti.
Také J. Smejkalová nemá v Marii mnoho příležitosti, ale i tu trošku, jež jí dává dvojí
Marie, utrácí dost marnotratně. Hraje dobře, mluví Čistě, ale je to výkon chladný, trpící
především nepropracovaností hlasu, který zní jednotvárně a bez zaujetí. K. Máj má již
vyzkoušené prostředky pro svého Karáska, ale znovu potvrzuje čistotu svojí práce, jež
nikde nepřežene, ač k tomu figurka často svádí. J. Májová hraje vtipně a svěže vdovičku; bodrost a živost prodavačky škeblí přehnala do hrubosti. Ostatní nemají celkem
velkých možností, ač i jim by musely role takových Toníků, Betyn nebo přístavního
děvčete dát příležitost k lidštějším postavám.
Jiřího Olmra lyrická hra »Nocí poraněn« vyšla jako 70. svazek Bibliotéky fondu
J. Zeyera právě před rokem. Pro Divadlo A. Sedláčkové ji autor rozhojnil o dvě scény
s vykladačem snů, jež sice nijak zvlášť nepřidaly hře na dramatičnosti, jíž vůbec postrádá,
ale vnesly do ní více z atmosféry Indie. Hra »Nocí poraněn« je spise lyrickou básní
v próze než dramatem. Báseň o kráse indické krajiny, o okouzlení Evropana

Petra

dívkou Malání a o jeho provinění, jímž ztrácí Maláni. Je to nejvíce píseň lásky Indky
k bílému bohu, který zrazuje. V nové úpravě má hra třináct obrazů, jimž mají dodat
patřičné ovzduší básnické předmluvy, jež před každým obrazem vypravují dvě osoby.
Vypravěč na divadle - již to zbavuje hru napětí, jehož je tu tak jako tak pramálo.
O zaostření konfliktu se také nedá mluvit. Tak dobře ještě J. Olmr Indii nezná. Není
totiž v jeho hře porozumení zemi, je to spíš okouzlení povrchní a inspirace knižní.
I tak prozrazuje hra na několika místech lyrické nadání autorovo.
V Divadle A. Sedláčkové ujal se režie hry »Nocí poraněn« Z. J. Vyskočil. Po
režijní stránce je to představení Čisté a propracované. Na malém jevišti se Vyskočilovi
podařilo šťastně umístit dva náladové interiéry - indický v dobrém protikladu k evropskému, jež jakoby osudově dělily strmé, Černé schody.. Tyto ovsem zbytečně ztěžují
hereckou akci, tak jako tak dosti omezenou malým jevištním prostorem. Ubírá se tím
hereckému projevu na přirozenosti, neboť je příliš vidět, jak herci střeží každý krok
a gesto. Ale to, jak rež. Vyskočil rozvrhuje scénu,, jak dovede již i světly dodat hře
atmosféru, jak umísťuje herce a dovede jim vnucovat svůj smysl pro melodii Olmrovy
řeči, to vše dokazuje, že pracuje poctivě.
Ovšem herecký materiál tohoto divadla

stále ještě tápe a dělá základní chyby.

Překvapila-li M. Sedláčková aspoň novými tóny hlasu a jeho změkčenou barvou, stále
ještě nedovede stavět vetu. Dělá hlasem tečku, kde je jen čárka a nenavazuje pak souvětí, Čímž ničí smysl vět. Nedovede si rozdělit dech tak, aby jí vydržel přes delší
souvětí. Trhání vet zní tak stroze a právě do těchto lyrických pasáží se nehodí. M. Walló
je v postave Ireny sice herecky jistá, ale nevystihuje tuto nijak těžkou postavu plně.:
Zrazuje ji totiž mělký hlas, neschopný zatím odstínů. J. Hurta neví zřejmě co s postavou
Petra, které zůstal stejně jako autor mnohé dlužen. Zdá se, že jeho místo nebude v lyrické tónině. Také nejasnou výslovnost bude musit opravit. V menších úlohách hrají:
L. Otáhalová, jež jediná ze souboru umí mluvit, ačkoliv jí herecky úloha matky nedává
velké možnosti, K. Třešňák, který sice účinně dramatisuje svého vykladače snů, ale
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zapomíná často na přesnou výslovnost, K. Blahovec a K. Pfeiffer. Jako vypravěč na
sebe upozornil J . Koudelka, který se snaží co nejčistším způsobem mluvit a dodat
slovům barvu, zatím co M. Tesařová zůstává na povrchu a bez kontaktu s partnerem.
K. Marek

Listy z Tylovy Kutné

Hory

Pátý Tylův divadelní červen v Kutné Hoře. - Dramatické Studio Čin z Prahy: Děda Papež,
Věčný Kychot. - Spolek divadelních ochotníků z Humpolce:
Dramatické sdružení Tyl z Čelákovic:
Tyl z Kutné Hory:

Frank Tetauer, Zápas draků. -

F. X. Svoboda, Poslední muž. - Ochotnický spolek

Vladimír Müller, Rybnikář Kuba. - Divadelní odbor Sázavan v Sázavě

n. S.: Svatopluk Kadlec, Žena nejsou housle. - Hráno ve dnech 3., 7., 10., 14. a 17. června.
Dramatický text, jenž jest podkladem divadelní realisace, je sám o sobě již strukturálně spjatým a sjednoceným celkem. Jest předpokladem

tvaru, v němž vrcholí diva-

delní jevištní realisace. Tyto závislosti nejsou ovsem jen tak přímočaré, jak je naznačuji;
naopak často to, co se dnes nazývá divadelní režií, neomezuje se na projev realisačního
úsilí, nýbrž je mnohem spíše zastírací taktikou, která si k svému účelu přeměňuje hodnoty
(resp. nehodnoty) formou projevu, jež neplyne z realisačních možností textu. V takovém
případě, obvykle nyní praktikovaném na profesionálních scénách, vstupuje do popředí
režisér (a záleží jen na jeho vkusu a schopnostech) a ustupuje do pozadí autor, který
takto dodal jen určitý zdialogisovaný námět, fixi.
Budiž zjevné, že to, co říkám, platí v neprospěch

autorů a že tvůrčí úkoly, které

na sebe režie dnes tak Často musí brát, jsou jediným a nouzovým ovšem řešením v době
dramatické krise. Ochotnické spolky, zúčastněné na V. Tylovu červnu v Kutné Hoře,
mají však (až na pražský Čin) dosti starostí se samotnou a neobmyslně přímou realisací.
Nosným pilířem jejich provedení je proto autorova hra a nikoliv její posteriorní přepis
a závoj. Tuším tedy, že posudky některých her budou asi značně odlišné od posudku
jejich profesionálních inscenací, neboť ochotníci nám mimovolně na mnoha místech svou
přímou interpretací odhalili vady v dílech dramatických autorů, u nichž spíše režie a herecké individuální výkony jsou obvykle příčinou, že zvykem těchto autorů »není propadat«.
Aby nikdo nebyl na pochybách, kam mířím; cituji zde slova Tetauerova, jemuž humpolecký soubor prokázal svým provedením vlastně dosti nedobrou službu. Podobně i kutnohorský Tyl odkrýval s pozoruhodnou vytrvalostí slabiny Vladimíra Müllera. Naopak poměrný úspěch Posledního muže, naivně hraného ochotníky z Čelákovic, platil standardní
hodnotě této Svobodovy veselohry. Toliko provedení Kadlecovy hry Žena nejsou housle,
bylo úspěchem jak básníka, tak i sázavských ochotníků, neboť již realisace Kadlecovy
hry u ochotníků, aby byla vskutku její pravoplatnou interpretací, je projevem nevšedního
úsilí a práce.
První večer Tylova Června ( 3 . VI.)

patřil pražskému Činu, který předvedl hru

svého ředitele Dédy Papeže, Věčný Kychot. Papež má však určitě větší oprávnění jako
herec než jako dramatický autor; svou hrou vytvořil snad obstojné a spolehlivé úlohy
pro sebe i svůj soubor: chtěl asi triumfovat výkonem, podlehl však nedokonalosti vlastního textu. Proč všechno to programové ujišťování o původnosti námětu? Zamýšlel-li
autor odmítnutím přímé spojitosti své hry s klasickým námětem Cervantesovým navnadit posluchače k tomu, aby v jeho hře viděli pouze symbolickou variantu obecného
Kychotova hledání, není jasné, proč kritik musel střídavě myslet na vzdálenou ozvěnu
Manon Lescaut (motiv ženy) a na Muži nestárnou (motiv muže). Tato prapodivná spo-
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jitost patří však k základní charakteristice Papežovy hry, nebo abychom mluvili přesněji,
jeho jakoby-lyrického pásma, zejména když podle autorova skromného mínění »skutečné
drama je něco, pro co dnes není práve doba«. A proto rozbíjejme formu, zatracujme
tvar, jenž znamená dynamiku, vnitřní řád a pořádek činu a spokojujme se s vypočítavou
sentimentalitou

a konversační frazeologií, promíchanou několika veršíčky, jež ostatně

jsou včetně svých leitmotivů odvozeným odvarem odjinud. To D. Papežovi stačí, protože
to ostatní »si, prosím, domyslete« - praví nás autor - »to záleží jenom na Vás, moji milí«.
Ve své hře s titulární režií J. Hynka a v obratně vybudované scéne A. Labra, jež
odpovídá požadavkům malého divadla, snažil se Déda Papež - herec domyslet opravdu
mnoho z textu Papeže - spisovatele: ukázněností projevu, jasnou dikcí, ale i hereckou
rutinou zabránil, aby David z Hory ukázal příliš jasně své ledví (což by muselo skončit odhalením Papeže jako autora), nýbrž aby, nepřekračuje možnosti textu, aspoň hezky
mluvil a střídmě gestikuloval. Marianna ze Sovova hrádku - Líba Zelenková - byla v projevu životnější, poloha její role, stvořené pro symbolický účel Davidova hledání, dovolovala jí aspoň v některých okamžicích rozvinout hru do věrojatných poloh a zdá se,
že i leckterá sentimentálnost byla jí (dovolme si tu ironii) žensky bližší. Proti tomu zcela
neorganická a zmatená postava Viktorie, vytvořené jen pro vnější dramatisaci a jevištní
pohyb, zůstala záhadnou i v roztříštěném podání Dagmar Neumannové. Zato výkonem
Otakara Skalského žila postava Petra, který zde zastával úkol klasického Sanchy a u které
si autor nemusel také vymýšlet žádnou nadčasovou symboliku.
Studio Čin jest možno, vzhledem k jeho úkolům, které na sebe bere, jen s jistými
výhradami označiti za ochotnický spolek, a proto také nezapadl dobře do rámce mezi
těmi, kteří se představili v dalších večerech. Nemohl-li dokázat svoji superioritu, bylo to
zřejmě vinou hry (původně, myslím, byla pro Kutnou Horu programována Maryša), která
nedovolila hercům rozvinout jejich projev v optimálních možnostech.
O čtyři dny později (7. VI.) přijel do Kutné Hory Spolek divadelních ochotníků
v Humpolci (řaděný jakousi tradicí mezi lepší ochotnické soubory), aby sehrál h i s t o rickou hru« - montáž Franka Tetauera, Zápas draků. O podstatě problému, který nakonec
vyplynul z poměru mezi hrou samou a její realisací Humpoleckými, zmínili jsme se již
úvodem. Ochotníci v režii A. Kobrleho bez rozpaků proste realisovali to, co jim pan dramatik napsal, nemysleli ve svých výkonech na žádnou jednotící myšlenku či dokonce ideu,
kterou obyčejně Tetauer z neznámých důvodů svým hrám připisuje (srv. na př. autorovu
Boženu Němcovou!) a nelze se jim proto divit, že seriál královské hry ze španělských
dějin v době francouzské revoluce zahráli na kutnohorské scéně bezmála jako operetu.
Mám přímo jistotu, že výrobek Franka Tetauera jim práve po této stránce vyhovoval.
Kromě postavy Napoleonovy (v podání režisérove) a francouzského vyslance (R. Zámečníček) byli ostatní herci bez výjimky v naprostých rozpacích, když měli hrát vážně
své šarže (na př. v posledním obraze), ale zato všichni využívali každé Tetauerem jim
poskytnuté příležitosti, kde mohli Zápas draků proměnit v nezávaznou konversačku s
dechem hrubého situačního humoru. Nejvíce to vyniklo ve scéně v královské ložnici, kde
škrholový a huhňavý král, záletná králová, nezbedný infant i intrikánský Godoy se cítili
opravdu jako doma. Nutným výsledkem této polohy musela být pak naprostá roztříštěnost
hry (za jiných hereckých kvalit bylo by ji snad možné přeměnit v jisté groteskno), jež
se svářila ještě k tomu s protichůdnou scénickou výpravou, která by spolu s hudebním
doprovodem ráda vsugerovala hře platnost historickou. S několika dalšími chybami (na
př. s neorganickou projekcí Goyových obrazů před každým scénickým aktem) změnilo se
provedení Humpoleckých v komedii plnou omylů, k čemuž stejnou mírou přispěl jak
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Tetauer svou hrou, tak i ochotníci, u nichž výkony v hlavních rolích byly naprosto podprůměrné.
Na omluvu Čelákovického dramatického sdružení, které vyplnilo třetí večer Tylova
června (10. VI.), může snad býti předem uvedeno, že tu jde o soubor poměrně mladý
a nezvyklý hrát na scéně středních rozměrů. Úspěch, měřený podle příznivé reakce obecenstva, platil ovšem v převážné míře spíše rozvaze, s kterou si ochotníci vybrali starou
a neselhávající veselohru F. X . Svobody, než kvalitě, s níž tato hra byla provedena.
K jevištní realisaci mají Čelákovičtí poměr pouze hrubě obsahový a naprosto cizí jsou
jim dosud jemnější prostředky výrazové, mimické i hlasové, jakož i scénická prostorová
organisace. I jejich nesporně nejlepší herec v titulní úloze Posledního muže (M. Kralert)
zvládl svůj úkol pouze do polovice hry, dokud nedojde ke vnitřní dramatické akci,
k psychologickému přelomu a k charakterovému rozdvojení, což ostatně vždy bývá obtížným centrem realistických a na pohled dějově snadných her. O jisté celkové úměrnosti
mohli bychom snad ještě mluviti u matky B. Jarošové; ostatní herci však své role naivně
deklamovali a navíc ještě siláckými kousky přispěli v posledních dvou aktech k úplné
destrukci linie hry, zvláště když se projevilo i nedostatečné nastudování úloh.
Domácí kutnohorský ochotnický spolek Tyl nachází se na mrtvém bodě. Jak ukázalo představení Müllerova Rybnikáře Kuby, má sice ve svém hereckém souboru některé
schopné jednotlivce, avšak celek sám je nesourodý, viditelně ovládán několika směry,
což však u ochotníků znamená jen tolik, že není ovládán nikým a ničím.
Rybnikář Kuba jest historické pásmo z jižních Čech z dob Viléma z Rožmberku.
Bylo by omylem nachytit se na několika módních vignetách této hry a odtud litovat některých »nedopatření«. Je jich totiž tolik, že tu jde zřejmě o neobratnost bývalého rozhlasového
dramaturga, který po rozvleklé exposici musel v posledních dvou dějstvích násilně spínat a řešit všechny motivy, které si tak nerozvážně na počátku hry nastavěl. Oblíbené
»národní kořeny « mísí se tu s motivem nešťastného manželství a pozdní lásky, motiv
sociální. se střetá s thematem rožmberského panství. Hra, která začíná takřka nedramatickou reportáží, končí mnohonásobnou záduchou, jakmile autor počne na scéně odklízet
jednu osobu po druhé, aby získal převahu svému favorisovianému Jakubu Krčínovi,
regentovi panství - potažmo rybnikáři Kubovi. Není proto divu, že k zvládnutí tohoto
chaosu potřeboval VI. Müller zachytiti se aspoň na několika spojovacích, v podstatě
však nedramatických článcích, které jakž takž zprostředkují svojí autoritou aspoň vnější
kontinuitu a chod děje. V této funkci vypravěčů je třeba nazírati jak postavu Rožmberka,
tak i alchymisty Kelleye. - Jest příznačné, že v provedení kutnohorských ochotníků objevily se jisté klady právě v těchto dvou rolích. Václav Kmoníček sehrál vyváženě vladaře, i když jeho autoritativnost byla spíše katedrová než vladařská, a Ludvík Urban
osobitým a uceleným podáním zvládl úlohu alchymisty.. Obě tyto postavy vymykají se
ovšem - jak naznačeno - z vlastní dramatické akce a lze je proto hodnotiti toliko odděleně. Na druhé straně chci právě tímto Členěním blíže charakterisovat to, co se nakonec
objevilo v rolích, jež spadají do dramatického rozpětí hry. Kutnohorští herci neovládají
totiž základní pravidla souhry. Jako jednotlivcům nedá se jim upřít jistá obratnost a vkus
(na př. J. Král v roli regenta), jakmile však dojde k dějovému střetnutí, k dramatickému
impulsu, bortí se jim společný prostor hry do nezávislých individuálních okruhů a matný
profil, daný zde již hrou samou, ještě více zatemňují. Scéna (architektonicky dobře vybudována V. Fialou) je jim jako celek neznámou veličinou. Napravit tyto chyby není však
v moci herců: nechybím asi proto, řeknu-li, že kutnohorským ochotníkům chybí především
odpovědné

umelecké

vedení, jež by je osvobodilo ze zajetí chyb hereckého diletantismu.

Že tato slova nejsou jen přáním vzdušného zámku, anebo že jimi nezasahujeme
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vně okruhu ochotnického působení, ale jsou vskutku nutným a nekompromisním

poža-

davkem, o tom nás o posledním večeru (17. VI.) přesvědčili ochotníci ze Sázavy příkladným provedením

veršované veselohry

Svatopluka Kadlece

Žena nejsou

housle!

Jejich nesporný úspěch, jež nás odškodnil za zklamání předcházejících večerů, je jasným
výsledkem jednotného divadelního kolektiva, zřejmě zvyklého pracovní kázni a pevnému
vedení. Ačkoliv neznám tamější poměry, nemýlím se asi, označím-li Vladimíra Dolejšího,
režiséra, autora scény a představitele hlavní role Dačického z Heslová, za jednoho z hlavních strůjců představení, na které mohou být Sázavští právem hrdi.
O hře samé odvolávám se tu souhlasně na stať Jana Zacha v 2. Čísle Rádu a připojuji
in margine jen několik poznámek, jak vyplynuly z jevištní realisace. Především zdůraznili
sázavští ochotníci, že české prostředí bylo autorovi jen záminkou ke hře, v níž Dačický
sám je spíše rytířem galantních západoevropských dobrodružství, a dále, že některé výrazové aktualisace básníkova textu pohybují se (hlavně ke konci hry) v jiné - nižší oblasti, než v jaké probíhá celková intonace hry.
Po poněkud neurovnaném začátku, zaviněném nesourodým komparsem a technickou
záležitostí šermu (ibidem v druhém obrazu), rozehrál se sázavský kolektiv do vyrovnaného tempa, veden herecky ukázněným projevem V. Dolejšího, který i ve zcivilisované
podobě Dačického (až ke konci zbytečně přecházel k jakémusi »flancmajorství«) dovedl
najiti herecky čistá i vzorná místa. Třpytnost Kadlecova verše (při kterém maně si připomínáme J. Hořejšího) ožila však v plné míře v postavě Alžběty, kterou Pavla Medřická
podala s čistotou, jakou jsme - upřímně řečeno - nemohli v Kutné Hoře vůbec očekávat.
Verš jí byl vskutku nositelkou a základem, na kterém vybudovala pojetí své role, umějíc jeho strukturální napětí i impuls převésti do herecké mimiky a dikce. Byl to jistě
nejlepší výkon v Tylově červnu i se započtením pražského Činu. Velmi dobrou dvojici vytvořila také Kateřina

(Marie Zimmelová)

s Jírou

(E. Vokoun),

doplňovaném

svým famulusem Kubou (VI. Petrák), jehož herecký projev, ač zdánlivě předimensovaný,
byl pevně zapojen do funkce Kadlecova textu. Duetto Jíry a Kateřiny ve IV. obraze
bylo úspěšnou synthesou cílevědomé režie, která, ačkoliv se nebála dojiti až k hranici čiré situační komiky, přece ponechala dost místa hercům, aby zvládli kontinuitu
básníkova verše. Trochu příliš svobody bylo však ponecháno sluhovi Matesovi (O. Oppl),
který genrovostí své role byl stržen v posledních obrazech jak k laciným gestům, tak
i ke zbytečnému přehánění. K podobným chybám byli náchylní i představitelé jiných úloh,
zakládající si zřejmě na jistotě přednesu více, než na hloubce a odstínění podání. Jest
ovsem třeba podotknouti, že to jsou malé chyby dobrého představení a jimi se nic
nemění na základním profilu sázavské práce. Také scéna V. Dolejšího měla dobrou úroveň, i když došlo k několika omylům, zvláště v exteriérech, kde oproti základní výtvarné
zkratce se nedobře uplatňovaly zadní papírové kulisy i nepodařené panorama Kutné
Hory.
Více než tři hodiny trvající hra, provedená sázavskými ochotníky takřka bez nápovědy (na rozdíl od předcházejících večerů), vtiskla svým provedením V., proti dřívějším
létům skromnějšímu Tylovu červnu, ráz jisté závažnosti a dokumentárnosti.
*

Bývá zvykem ochotnických festivalů, že jejich, sjezdy mají ráz soutěžní. Provedeme
proto i my ocenění jednotlivých výkonů a v počet zahrneme i činitele, jež třeba nejsou
ze hry přímo zjevní. Tak na př. bylo představení Činu spíše zklamáním právě tak jako
i hra ochotníků z Humpolce, a naopak zase nutno ocenit výkon Sázavských právě tak
jako i výkon jednotlivce v čelákovickém představení. Naše ocenění vypadá pak takto:

391

1. Divadelní odbor Sázavan, 2. Dramatické Studio Čin, 3. Ochotnický spolek Tyl v Kutné
Hoře, 4. Dramatické sdružení Tyl v Čelákovicích a 5. Spolek divadelních ochotníků
v Humpolci.
Snad příliš mnoho řádků věnovali jsme ochotnickému podnikání. Je tu však alespoň
jeden a podstatný účel tohoto článku. Ochotníci stojí dnes před problémem oprávnění a
smyslu své činnosti. Krajové profesionální scény přebírají viditelně jejich dosavadní stanoviště a je proto nejvýše třeba, aby ochotníci se zbavili ilusorních představ o své činnosti, jež stále ještě vyplývají z doby jejich vzniku a aby si uvědomili své dnešní společenské postavení, jež je v mnohém pro ně rozdílné.
18. června 1944.

Ottův slovník naučný nové

Jaroslav Morák

doby

2. svazkem 6. dílu, sahajícím od hesla »Šibeník« k heslu »Užok«, ukončila prozatím redakce Ottův slovník naučný nové doby a rozhodla se pokračovati v něm z důvodů
technických až po válce. Tento svazek přináší několik obsáhlých hesel

zeměpisných

(Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uruguay) i duchovědných: Terminologie (B.

Havrá-

nek), Umění ( J . Mukařovský), Unamuno, Užité vědy a j. Překvapuje, že v encyklopedii, která tolik pozornosti věnuje literatuře, chybí vůdčí básník dnešní Itálie
Ungaretti,

Giuseppe

jehož jedna kniha byla přeložena do češtiny, ačkoliv odborný spolupracovník

toto heslo dodal. Rovněž překvapuje, že v předchozích svazcích chybějí dva velicí současníci Ungarettiho: E. Montale a S. Quasimodo, ačkoliv týž spolupracovník tato a jiná
vynechaná hesla navrhl. Tímto postupem nastává nepoměr mezi podrobností zpracování
prvních svazků a kusostí svazků posledních, jež bude mít nepochybně za následek, že
ihned po ukončení celého podniku bude nutno přistoupiti k vydávání nových doplňků
k Dodatkům.

jb

POZNÁMKA. V 5. čísle Řádu v článku Jana Zacha »Mim« byl chybně vysazen španělský název hry Lope de Vegy. Správný název je »Lo fingido verdadero«.
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