
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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276 že jest pňíliš bohat1ii, aby mohl b;fti pochopen jednou generací.
Jest velikym tv rcem za té podminky, ze a}to ;ár'o má ne jednu
jedinou tváňnost, nÝbrž t,váŤnost několikerou, mnohonásobnou
a Že tyto tváňnosti zjevujÍ se jedna po druhé pokolenÍm bližším
i vzdálenějším.

Genius žije i po smrti, a má proto své tajemstr,rÍ jako všecko
živoucÍ. Až tot,o tajemství vyvětrá, až stane se samo"ie;m;f a r)ir;f
jako Íiltrovaná voda, tehdy dožil: jest jiŽ jen věbou 

" 
aBji"a.í'

umění nebo věcly, usušenou květinou v herbáŤi, ale prestal b11ti
palčiv m i mrrčiqi'm, záhadn1fm i proměnlivym plamenem vášni-
vého požáru životného. Velilrf tvťrrce objevuje národ jemu sa.
mému; jest Kolumbem čehosi, co jest zde a o čem nikdo neví,
k čemu nemá nikdo klíč . Smetana byl takovf Kolumbus české
národní duše. objevil ji jí samé. Teprve nvní mohla se zahledět,
do sv;ich hlubin a viděla v nich ne mlhu, tmtr. d;fm, n;,ibrž krásu,
jas, celé světy tr'arťt. To proto, že velik;f tvrirce vnesl svět,lo
svého poznání jako kahan v tyto rižasné propasti; v jeho záŤi
rozkvetly svět,y tam, kde byly pŤedtím jen 

-beztvárne 
mraky

tmy, mlčení a hrrizy.
VelikJ' tv rce odkr;fvá národ národu; ale sám musí b;fti od.

kr;fván také národem. obojí se doplriuje a prostupuje; neni
jednoho bez druhého. Vždyť čin jeho jest iaké část národní duše,
a část velmi v;iznamná!

Jenže delší dobtr trvá, než jest, objeven tvrirce národem než
národni duše tvrircem-geniem. To proto, že tvr1rce-genius rázem,
intuitivně proniká duši národní, Ldežto objevení Jeho jest ob-
sáhl1i děj historick;f, kter;f jest vlastně zužit,im, spotňebou jeho
tvrjrčÍho činu národním Životem pospolitfm. Generací jest tŤeba
k tomu' aby b;'l objeven ve svérnpravém qfiznamu genius Sme-
tan v, jako genius Mánesriv nebo Alšrlv. Generace pisi 'i pňímo
své dějiny sv m poměrem lr velikJ'm tvrircťrm. Pro iu nebo onu
generaci jest smutně karakte stické, že nedovedla v geniu Má-
nesově nalézti potravy; pro jinou, že viděla ze Smetanylen jednu
tváň, a ne nejvÝznamnějšÍ; pro tňetí posléze, že klidnB prinuz.t"
k zakrnění monumentálné žílv v Alšovi.

Foznati vpravrlě velikost tvrirce neni o nic snazší než obe-

plouti po prvé globus nebo vypočisti novou hvězdu.
Takoqf objev žádá mnohjlch prriprav, mnoh;izch nezdaien;fch

pokusri, mnohfch pŤízniv1ich podmínek. Ntriže bjlti učiněn jen

po dlouhfch v.Ýpočtech a na podlrladě mnohfch omylri.
Musí pŤijíti mnohé nové a nové zjevy umělecké, neznámé

vrstevníkrim geniov;fm, aby vysvitl riplně jeho v1iznam, osvětlil

se z nov ch konstelacÍ jeho slrladebn;i, tektonickf smysl v našem

cluchovém vesmíru.
Tato chvíIe nadešla také dnes pro Smetanu.
Pňed několika tydny vyšla knížka, které bude asi budoucnostÍ

pňiŤčen čestn1i titul, že po prvé obeplula globus smetanovskf.

Vedle všech ostatních pŤedností má i tu, že není rozměrná;
snad menší loď hodí se k takovému ťrkolu spíše než plovoucí

pevnost obrněncova. Jest to mladého hudebniho krit,ika Ferdi-

nanda Pujmana Smetanouskg breuiíL.
Že tu jest opravdu obepluta hvězdná koule, tomu nasvědčuje

mně i ta skutečnost, že badání smetanovské vrací se zde ke svému

v1}i'chodisku, to jest k osobnosti velikého mistra, prauě opačngm
směrem, než kter;fm postupovalo z počátku. První badatelé sme-

tanovští, zvláště zvěčnělf Hostinsky, hájili a pojímali českého
tv rce sub specie Ric.harda Wagnera. viděli v něm zjev umělec-

kého pokroku, jak se vyjadŤovali, zjev obdobnjl tvrirci dramatu

hudebního, kter1i vyléčil jako lVagner starou operu ze strakat1fch
pošetilosti a naivního dětského nedomyšlenl. Pujmanriv vy-

zkumn1i q|rsledek jest právě opačn;í.: Smetana jest mu nejčistší
protinožec Wagner u.

Z osmi zhuštěn;fch stat,í Pujmanov1ich - někde zhuštěnj.ch
tak, že četba jejich vymáhá si čtenáŤe velmi pozorného, soustŤe-
clěného a vzdělaného - rysuje se ti obraz Smetanťrv, v němŽ
jako by se zhustily všeck'v požadavky, které kladl Nietzsche,
rozezlenf na mistra bayreuthského zl1im hněvem, jenž bfvá jen

l - v kapesním, opravdu brevíŤovérxr formátě, stran 89. Nákladem Fr. Bo.
rového.



zvratem veliké lásky, na ideálnlho moderního komponistu a jež
omylem si vtělil v Bizeta, když nevÍm kolikrát za sebou, do
nedosycení, poslouchá za Alpami jeho Carmen. Ano, ŤÍkal jsem
si stále pŤi četbě knížky Pujmanovy, toé ideální odbojnik proti-
wagnerovskf po piánÍ srdce Nietzschova, toé protinožec a pro.
tichrldce sychravého, studeně hyst,erického kouzelníka a kejklíŤe,
pŤestrojeného kněze a pŤevlečené ženy, Richarda Wagnera -
laskaqf, slunn1f, zemi a krví vonícÍ, k zemi se modlící tanečník
Smetana.

Pujman po prvé určuje ti duchoug tuťtrči Íyp Smetanriv v této
qiraznosti, s touto naléhavosti životné bouňky jako živelnou
prasílu lidského vesmiru. Není moŽno upŤÍti tomu, kdo jej Jalcto
vyvolal a postavil pňed tebe, nemalou silu charakt,erisátora tvrlrčí
duše lidské. Tu vidíš pŤed sebou Smetanu žijícího nedělenč cel;im
uměleckfm tělem, všemi jeho orgány a promítajícího se v celá,
hybná, plynoucí, hvězdně kroužÍcí těla lidská, genia tvorby zrako-
vé a mimické, ukládajícího do lidskfch těl pravěké bouŤe i harmo-
nie pudri vfbojnfch i milostn ch, erotického polarisátora lidské
krve, obětníka velikfm hodnotám nadosobním, zemi a rodun
obdobu k velkfm naturistrim, jako je Rousseau a Walt Whitman,
k romantikrim krve a pudrl, jako byli Shakespeare a Berlioz.
V těchto osmi kapitolách Pujmanovjlch - devátá jest věnována
tomu, jejž nazfvá spisovatel Smetanov1fm ,,Janem }Iiláčkem..,
J. B. Foerstrovi _ pokročilo nejdále posud svedení uměleckého
jevu Smetanova v jeho duchovjr architypus, tedy kritickohisto-
rická synthesa, ne-li driležitější, alespoír stejně driležitá jako
analysa.

Jest možno, že v podrobnostech jest u Pujmana leccos sporné
nebo problematické; že však celkov..i obrys a odhad jest správn;f'
o tom nebude pochyby nikomu, kdo zaposlouchal se dosti hlu-
boce do díla českého tv rce.

Řekl jsem, že knihy, jako jest Pujmanova, mívajÍ mnoho bez-
děčn1ich spolupracovnÍkrl; jsou jimi všichni, kdož pŤed ním vy.
dali se na pouť za badánÍm prripravn;im; kdož prozkoumali části
neznám;ich pevnin; i ti, kdož nedopluli, poněvadž zbloudili.

Mvslím, že tohoto spolupracovnictví jest si velmi dobŤe vědom

P.'jman, i že neni a',i.,ooá.r, proč by.z..jeho knížky nemohla míti

opravdovou radost Js."r."'á'r.a mitita hudební a šíŤe i všecka

česká kritika vribec.
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