
272 llI|adá kniha

Radostn;i debuť, jakého dávno již neměla česká literatura,
jest ,,kniha domova.. Pod kí.idlg od Marie Hennerové'. Čteš,
čteš a pestrá, horká vlna svěL]a a barev, pocitri i postňe}rri bije ti
do tváňe, za|évá ti zrak. Jest to místy jako protržená hráz světla:
Ťítí se orltamtucl na tebe toiik života, že, bojíš se cbvíli, nestačíš
ho pojmouti. Čtes věty nabité postňehv jako elektňinou - vět,y,
z nichž sálají, šlehají, vystí'elují ramena a větve dojm , sensací,
vzruchri jako plamenv raket,ové.

Pod kňídly jest opravrlová lyrická slavnost,, jako má b;fti
kaŽdjl opravclov1l' debut unrělecky; a jako o skutečn;fch slav.
nostech jest tu tlak, tíseů, rozjaňen1i hlomoz, rit,očné pňekypění
a pňevi'ení -bez nich nebyla by slavnost slavností, svátek svát-
kem. Pod kŤídly jest kniha duševního novoročí, krty po prvé
ti.eštiv;/m spěclrem ]etí k novému cíli nepokojné, zbojné života
kolo; skutečné ,,saturnalie ducha.., o nichŽ p|at'i slovo Nova-
lisovo: čím pestieji, t,ím lépe.

Bohat-v jest smyslovf život mladé autorky; avšak nejen bo-
hat1f, také čist;f, jemn1f, laslrav1il pii vší ritočnosti a v;ilbojnosti.
Tajemství volby, které váŽe duši autorčinu k dětské látce této
knihy, jest hledati právě v dobrodrrr žné touze mladé smyslovosti
vybíti se, zah;1iňiti si po chuti; a lrde jest k tomu vět,ší pňíležitost,
než v látce ze života děbského, ze živoLa raného, pril harbarského,
pri| živočišného?

,,Knize rlomova.. rozuměl by špatně ten, krlo by ji pokládal

za knihu vzpomínek. Vzpomínka jest věc velmi melancholická,
ocmocněná, ustydlá a rozumová, aby se z ní da]a vytvoňiti tato
barbarsky pestrá, cigánsky roztančená a rozzpívaná lcniha.
Autorka mnohem spiše ugtuáÍí dět,ství v hutném, těžkém ma.
teriáIu slova svou obrazností, než aby je psala jako vzpomín-
kovou historii v;irazem zpovšechnělé srozumitelnosti. Autorka
tvoÍí su i dětsky mgthus, v tom jest básnická hodnota této knihy.

Její postavy, její děje' její udá]osti a dobrodružství nejsou
sušené vylisované vzpomínky herbáŤové; nikoli: jsou sám proces
mythicko-básnické tvorby dětské, neboé ditě v tom právě liší
se od člověka dospělého, že žíti a tuofiti jsou mu jedno a totéž -

teprve později, jak člověk dospívá a podléhá rtrtině a zvyku,
rozpadá se mu obojí v dualistick]il rozstup více méně pňíkrf.

Mythem v tomto smyslrr jest Irence ušlechtil;f, zdrželiv1il selle-
pňekonar'atel, otec o barvÍnkovjch očích s tajemstvím démo-
nické sudby, rikradkem mu odposlouchan;fm v noci po dni plném
mučivého dramatického napětí; mythem jest dále líbezná matka,
,,ritlji, pohybliv ctrlapec, kter;i si na manrinku jen hra.je";
mythem vesel;f dvorn.Ý dědeček, zamilovan1f těsně do svého
skonu ženišsky do babičky; mythem i ,,bohat1i'rská.. babička,
která když zemÍela, jako pŤíšera trápí zlomyslně ve snech dítě;
myt}rem pŤÍŽivnice Janička, jakj.si lidskf trpaslík rozumem'
a proto jedinečn;i druh dětsk1fclr her; mythem Mladá dívka
v r žovém závoji, kt,erá poděluje neznámé dět,i o pouti emauzské
a s níž Irenka navazuje v mysli blouzniqf poměr pňátelskf;
myt,hem mladicky netesan;i sršat1f strfc Vladimír, v;Ístňednickf
podivín, kter;i' nevěŤí v nastuzení, pětkrát denně se koupe, chodí
na druhou galerii, pňichází pozdč k obědu a pobíhá po Praze
i v zimě v lehkém svrchnÍčku.

Hmotné věci vnějšího svěba mění se v tomto nazirání na zá.
vaŽné symboly, s nimiž jsou spojeny tajemné osudové rimluvy
a nápovědi; tak ,,červená lepenková ku]ička, čern1fmi čertíky
poset,á.., poselkyně stydlivé lásky Irenčiny k srdci otcovu, tak
,,morli.e zadechnuté oko.. mrtvé slukv. hlcdici ..s bědnou uště-
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2ť1 pačností jako stará, nepŤejičná slečna.., v niž se později ve snech
děvčátka proměriuje zvěčnělá babička.

Z íohoLo dětského světa mythické t,vorby vycházÍ se v Život
mučivou, šerou a těsnou branou smrti. Úmrtim děda a báby
rozt,Ťíštěn je svět posavadni bezpečné, nezpytavé naivnosti lren-
činy; reflexe, soudnost, pÍemítánÍ, záměr a ričel nastupují za
bájivou obraznost a plaše nehorázné sněnÍ. PŤírodně vegetativne
mocnosti životní postuprrjÍ vláclu uvědomělfm silám .ihi.ky.,
a piedevším Ldsce. To jest jemnf ušlechtily komposični princip
první knilry pí Hennerové, takov1f jest smysl její.poslednÍ kapi-
toly ,,Láska...

,,Vyjekla j.u'-, 
:-vfkŤik mne probudi|. Ze sna rlo života,

z muky do muky. Nebol| život už nebyl mírná samozňejmost,
o níž jsem nepňem;išlela, které jsem se ani neradova|a, iak b.Ývala
bezpečná; život byl nyní darovaná náhoda, kterou jseá si aivo
zamilovala ztroskot,aneckou láskou. Ano, život fub nebyl nežzáhada zániku a hrriza ze smrti. otňásavf pláč mnou zazmiLa|.
9:h9'.. uchytím, jak se zachráním? ivecnčiii ,,mrii,je ir.n" zitt
AIe kdo mně poví jak?..

odpověď na t,uto otázku jest krásně pÍedjata jižvpňedposlední
kapit,ole ,,Hrtlza.., kde matka, vběhnuvši do aatske ložnice v pŤÍ-
zračné listopadové ráno, ,,v divé bezmoci jako štvaná.. oznamuje
sv m dvěma dětem smrt sv ch rodičrl a nalézá v této rizkosti
osvobodivé slovo:

. ,,Děti, děti, teď se musime mit teprue rddi, babič:ka s dědečkem
nám umňel i ! . .

Intelekt rodí se z bolest,i a v bolesti, ale co prvnÍ vvťryskne
z něho, jest, tužba po slarlkém ňádu lásky; coi mohl procítiti
a v dílo básnické vtěliti, byť posud jako nápověď, jen duchplatonského roclu.

Poznávání SmeÚany

Poznati velikého tvúrce zdá se bfti něco zcela snadného,

a zvláště tvrlrce tak národnlho, jako jest BedŤich Smetana. Což

neni krev z krve naší, kost z kostl našich? CoŽ nerozuměli mu

hned naráz, což nezamilovali si ho naráz prvnl posluchači Pro-

dané nevěsty? CoŽ nepoznávali jej milostn1im obcováním ty ti-

slce, ty desettisíce a statis1ce posluchačrl pozdějších? Což nenÍ

pňímého styku, prlsobent duše v duši, právě zde v díle hudebním?

A nenili ho zde, kde by bylo? Což nejsou zbyteční právě zde

prostŤedkovatelé, kritikové, vykladači?
Tak se zdá alespoř valné většině posluchačstva.
A pŤece jest to klam.
Víme dnes zcela určitě, že první posluchači Smetanovi pojali

z jeho geniálnl síly opravdu jen nepatrn1f zlomek, jen drobty.

Jest pravcla, Že i tyto drobty nasytily je riplně; ale jest pravda

také, Že by nenasytily jiŽ dnes nás. Jest pravda, že i ke geniu

takové kŤišéálové čistoty a takového štědrého žáru životného, jako

jest Smetana, kterf nezahraztrje se pŤed posluchačem nijakou
rimyslnou pozou a nijak;im ceremonielern, jehož umění jest jedinj'

nabíziv1i posun obtlžené větve stromové, musí bj.ti hledán pÍi.

stup, že i jeho musí byhi dosahoudno sebevlchovou, - jinak neby}

by genius zásobárnou milostn;ich darri pro ňadu pokolení a věkr1,

pokladem slly, rozkoše, zdraví, krásy a radosti, kterf vystači na
staletí.

Velikf tvrirce jest velik1im tvrlrcem právě jen za té podmínky,
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