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Pauure coeur, pouL)re caeur, sei d.ie Erde dir leicht _ du Tochtet
der Sonne Richard Dehmel

V Haně Kvapilové zemŤelo nám víc než naše největší hereč]<a:
zemŤel cel]i a dokonal]f duch, kulturní síla, živá inspirace. Byla zasvě-
cenou dělnicí na nelrmotném díle generace; by|a z těch, káož chrání
její sny a nesou ve své hrudi kus jejího osrrdu. Její zrak byl z těch,
které pŤedjímají: pŤedjala mnoho z toho, čeho dob]iti jako pevného
statku a bezesporné skutečnosti a jistoty bude pŤáno teprve pozděj-
ším. ByIa zlidi prozŤetelnostnych , z těch,jichŽ činy i opo*.noti 1.oodrisledkem hlubší nutnosti než jsou síla a meze rozumu nebo talentu.

Smysl jejího díla dá se Ťíci nejstručněji asi tak: byla zušIechtitelkou
našeho jeviště. Byla kulturní ďuch: jí nebyl každj.hereck prostŤedek
dobrj' jiŽ tim, žebyl rispěšnjl. Naopak: tím byl jí jen podezŤelf. vybí-
rala, tňÍdila. Vyh1fbala se všemu lacinému, co podplácí diváka. Její
tispěch byl vŽdy koupen za cenu cudné pÝchy. čntotu diváka ne
pňepadnout, strhnout, ohlušit --l!,brž zv]nit hlubším a déle vyzníva-
jícím dojmem než jest sensace chvilková. Ne znásilnit jeho nerYy
chtěla, nlbrž z rodnit jeho obraznost, obohatit jeho citávost, pro.
Inout jeho intelekt. Počítala ne s blízk] m a snadnfm, n]ibrŽ s velmi
vzdálen] m a obtižnjrm. Co hráIa ve svjlch postavách, byla vždycky
d'ruhri realita.. cosi hlubšího než pouh]i temperament, trvalejšího než
pouhá jevová skutečnost, vyššího než pouh1f vkus: zákon, o*d, lini..

Všecky pokusy o zvniternění dramatu na naší scéně - at cizi, at,
domácí, šťastnější nebo méně Štastné _ počitaly s ní jako S pomoc-
nicÍ: s jejím uměním duševní intuice, s jejím vnitrozŤenÍm, s její
schopností, cítiti odstín tak závažně a bolestně jako iiní cití ton,
i s jejím ještě tajemnějším darem, tvoŤiti atmosféru, pňenášeti kus

svého ducha na spoluhráče, zalidĎovati jim scénu. Vedle ní stáli skoro
jen _i v štastném pŤípadě -speci.alisté a specialist/ty, lrerci a herečky
v lrmotném slova smyslu, v obmezenéIn slova smyslu: lidé, kteňí
s větším menším zdarem ovládali své vyrazové prostňedky' vypraco.
vávali své Íigury. Ale pňi Haně Kvapilové cítili jste ne rozdíl stupně
nebo j akosti, ale celé kategorie : to zde by|a uměIkyně, to zd,e by| duch.

Nechtěl bych, aby se tomu rozumělo tak, jako by byla v jádŤe
čímsi jin1fm než herečkou nebo jako by nebyla dost herečkou ve vlast-
nim, osudném smyslu slova. Nikoli. Byla herečkou ve vysoké a ryzi
potenci, herečkou od pŤírody, herečkou pŤedurčenou.

V tom právě byla její síla: koňeny svj.mi věze|a pevně ve vlastní
pridě, vládla ve r'lastní Ťíši' Byla lrerečkou od lrlavy k patě, každ1|'m
nervem: herectví bylo jejím vlastním prostŤedkem vj.razov m, její
pravou rodnou mluvou. TvoŤila v trojí dimensi, plasticky, s orga-
nickou hutností, s organick]ilnr skladenr cell a sil: byla naplněna tvár-
nfmi silami ryze mimickjlmi, ryze hereck1fmi. Viděia a znala své
figury se všech stran, obešla je se všech stran a někdy snad i obeplula
se všech stran - neboť b1ivaly mezi nimi opravdové nové duševní
země. Zna|a z nich nekonečně víc než text autorem napsanf, než
vnější a rozumovou logiku scén autorem Zosnovanou. Domjlšlela,
docelovala autora. Znala všecko o své figuňe: její dětstr'í i mládí,
hry i toulky, zvyky i zvláštnosti, touhy i rozmary, rizkosti i doufání -
všecko, co leŽelo pŤed prvním zdvihnutím opony. Tyto poznané roz.
lohy duševní stály za jejími figurami, prokmitaly do nich, šeŤily se
v nich, probleskovaly za nimi.

Vypracovávala nejprve každou Íiguru s epickou obšírnosti a spo-
lehlivostí, do podrobností, neŽ ji zkrátila dramaticky, slila v obryso-
vou masu vztyčenou na osudovém rozcestí, na pozadí velikého
a slavného obzoru. ByIa z těch Ťídkj.ch hercťr, u nichž se mriŽe mluviti
o tvorbě v organickém smyslu: zhodnocovala autora, vyvíjela moŽ-
nosti a varianty, dociťovala nápovědi, dosledovávala a dom1išlela
často i tam, kde autor uhnul nebo stanul. Slova její by|a obtížena
poznáním a věděním; gesto a postoj opisovaly těŽkou bezraclnost
tušené nutnosti nebo marnou obranu oď ní; v očích chránila se krripěj
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1 3 0 temnější tnry neŽ jest tnra lrnotná; ňeč zněla v posvěceny.clr chvíliclr
jako hlas kohosi z druhého bÍehu.

Detail měl zde vyšší hodnotu znaku a nápovědi - lrodnotu ty-
pickou, aŽ symbolickou. KaŽdá postava byla umocněna a vyvážena
v typickou siluetu - ne v nahodilou siluetu clrvíle: stále patrna
na obzoru, ovládajíc kŤiŽovatku drah, psala na něj lrieroglyf osudu
a nutnosti. Umění Hany Kvapilové jako každé opravdové umění bylo
synthetické. To bylo patrné i lrritice a bylo jí konstatováno, ale ne-
byla, zclá se mně, dost oceněna podmínka této syntlretičnosti: bo.
hatství empirie, bohatství nakupeného a vybraného, utŤíděného
detailu, bohatství organisujících tvárn ch sil. Bez nělro bylo by vy.
šumělo její stylisační risilí v planou man ru, bylo by zvětralo v mÓdní
povrchnost a jalovou bizarnost.

Jaké bylo bohatstvi jejích tvárnjlch sil lrereckjlclr, ukazuje nejlépe
šíŤka jejího repertoáru: od záhadnj.ch Íigur lbsenovj'ch žen, zapŤede-
n1ich cele do snri svého nitra, zajatlch v zakletém kruhu viny nebo
sugesce' aŽ do někter1ich veseloherníclr typri Shakespearovj'ch, pln1fch
vj'bojného rozmaru a utočné gracie. Hana Kvapilová sv;fm zp sobem
dosvědčovala platnost známého slova Aristotelova o základní jednotě
tragičnosti a komičnosti: Hana Kvapilová nebyla manyrovaná zajat.
kyně schematu nebo genru - Hana l{vapilová byla pravá tvoť'ivá
umělkyně, povznesená nad látlru, oddaná formě a jejímu zákonnému
mysteriu. V tom jest diivod její svobody, svobody právě umělecké,
která jest jen vycítěn1f a uctěn zákon.

Cítila a uznávala se všeobecně snad harmoničnost jejího umění, ale
méně cítiia a zna|a se cena, za jakou se taková harrnoničnost kupuje.
PŤezíralo se, že umělecká harmoničnost není nic povrchového a mrtvé-
ho, nj,brŽ plrrě vyvážcná charakterná síla. Tato harmoničnost klenula
se naCl mnohou tísní, mnohou mukou' mnohou bouňi, mnohou kŤečí --
ano, pŤedpokládala je jako něco, co musila pŤekonati. Hana Kvapi.
lová byla bytost apollinská. Tím nechci Ťici,že nebylo v ní živlú dio-
nyssk1ich a démonick1 ch. Nikoli, živly ty v ní byly, ale byly poutány,
vázány, kroceny. Její inspirace byla v základě svém ethická. Jeji
umění, kde bylo nejčistŠí a jí nejr,íce vlastní, bylo poclobenstvím

obrody, očisty, vykoupení. Proto z uměleclré démonologie byla jí 181

nejbliŽší démonologie lbsenova, temné bytosti, spoutané v nezod-

povědnosti, zajatkyně hmoty, smysl , viny, které touží po volnosti,

rozumu a světle a dopracovávají se jich' dobojovávají se jich - vy-

kupují se z nevědomosti, tmy, bludu, šílenství, zločinu, tÍebas za

cenu bolesti a smrti. Stj'kala se ve své inspiraci s Mistrem - neboť

inspirací Ibsenovou v Ťadách her jest boj o ethiku, o Ííši svobody,

o volnost duše a sebeurčení.
ovšem tato inspirace sama nebyla by z ni učinila naši největší

a zároveii jedinou ibsenistku. Ibsen jest genius scénick! a žádá
hereček, hereček rozenjlch i kultivovanjlch, hereček ve zv1išené potenci
slova. Vzpominám si vždyclry na vj'stižné slovo slavné herečky
norské, Laury Gundersenové: Ibsena (kterj' bj'val pokládán, jak

známo, za velmi difficilního vzhledem k hereckfm interpretacím
svj'ch dramat) není tak nesnadno uspokojit' jest to snazŠí, než se zďá
- ale musi se hrát, hrát, hrát . . . Hrát, hrát - zde to vězí. Ibsen
jest ryzí iliuadlo a Žáďá ryzích hereček _ hereček, které, jak praví
Gunderseno\'á, opravdu hrají. Byla-li Hana Kvapilová naše jediná

ibsenistka, byla jí proto, poněvadž byla uíce herečkou, silnější a ry.
zejší herečkou než její vrstevnice.

Hana Kvapilová byla plna tvárn1fch i dravj'ch sil hereckych, sil
temnjlch i démonickfch - ale spoutala je a dala je do služeb světlfch
bohrl. S hlediska ryze hereckého mohlo to snad někdy znamenat sebe-
omezení, ziženi, Ale takové sebeomezení je svaté. Ztrati|o-|i se tu ně.
co z bezprostňednosti, získalo se a nahradilo se to stokrát ve sféŤe
vzdálenější, vyšší a trvalejší. V tomto sebeomezení jest kulturní
vfznam Hany Kvapilové. Pro ně sluší se nám skloniti se dvojnásobně
pŤed její památkou.

Místo po ní na naší scéně jest nevyplněné a bude asi dlouho nevypl-
rrěné. Máme dvě, tŤi dobré specialistky, virtuosky na jedné struně, lre-
rečky genru ať realistickélro, at psychopathického a dekadentního -

ale nemáme umělkyně nesené tím ohnivfm kŤídlem intuice' té vfše
vzletu, té organické plnosti a celosti, té stylové harmonie a té očistné
inspirace' Po smrti.Hany Kvapilové není hereck ébdsnlikg na naší scéně.


