
velmi těsně ke knize Rudolfa Lehmanna Erziehung und Erzieher
atd. Ale to nevadí; všichni tito autoÍi jsou p. Trstenjakem oprav.
du stráveni, pňešIi mu v krev, myslí a cítí jejich bojovnou op.".,,-
dovostí a vroucností a sám mnohde svou zkušeností podepirá
a dokládá jejich slovo a myšlenku.

Knížka tato zasloužila si pečlivějšího pňekladu, než je pŤeklad
tento, kter nevyhovuje ani požadavk m nejprimitivněj8im. Na
str.32 čte se:,,ve sv}Ích ozdobách i  odznakách..;o stránku dále:
,,dlouho trvalo, než kočka zkrotla, kdežto jeji mladé jsou ihned
krotké.. atd. Takov1tch chyb dovede se dnes pŤece vyvarovat
již kdekdo.

lleciÚaění večer Bezruěriv ve spoleěenském
klubu Slavii

Pňed několika dny bylo recitováno ve Slavii z rukopisu několik
nov1fch básní Bezručov1i'ch, které vyjdou _ doufejme, že jižbrzy
- v riplném vydánÍ jeho Slezskgch pisní, jež pňipravuje pro naše
mladé sdruženi bibliofilské jako první spolkovou publikaci knižní
dekoratér p. Preissig. Čisla byla téhož rázu a téže hodnoty
i rirovně, jak známe ji ze starší tvorby Bezručovy: písně a častěji
ještě balady zahrané na struně vzdoru, odboje, spravedlivé
vzpoury a msty za pozurážené právo a pošlapané lidstvÍ, noty
srázné a dramaticky tvrdé, mnohde sukovité, ale vždy krásné
ve smyslu charakternosti a typičnosti. Slovem: starf Bezruč _
Bezruč staré, neslábnoucí síly a dobrého starého zrna, cosi, co
poví znatelrlm a milovnÍkrim tohoto básníka-muže vice neŽ re-
feráty a rozbory sebedelšÍ.

Verše Bezručovy byly recitovány dvěma vynikajícími silami
Národního divadla jistě s nejlepší vr1lí a s opravdov m zanícením,
ale s uměleckfm zdarem _ pokud jde o mne a několik poslu-
chačri, kteŤí o tom se mnou hovoňili _ ne bezespornfm. A tu
jest pŤíčina zamysliti se o recitačním stylu nebo lépe: recitační
bezestglouosti, j|ž trpi alespoů lidé, kteÍí mají hlubší a organič-
tější vztahy k poesii, než jaké jsou prriměrem. Nedorozumění
Jest podporováno u nás hlavně tim, že básník - tv rce sv;ich
verš _ recituje je veňejně velmi zŤÍdka, snad nikdy. Komu
dostalo se někdy štěstí, že slyšel opravdového básníka recitovati
své verše, _ a kdo navštíví na delšl dobu aé Berlín, aé PaŤíž,
toho nemriže tato radost pňi trochu pozornosti a zájmu o věc
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122 minout _ kdo pochopil, jak cudně a s jakou vniternou uzavňe.
ností blíží se takov1f básník ke svému dílu, jak vyzdvihne prostě
a piísně, zdánlivě snad monotonně, beze vší vnější virtuosity
jeho vnitŤní melodii, jak nerozsekává verš v korály pestr1fch,
podtrhávan1fch a vyrážen1ich slov-gest, jak traktuje verš jako
jednotn melodick tvar a celek, skoro bych Ťekl jako jediné
zaklÍnaci slovo _ ten vnikl v podstatu lyriky a nabyl hlubšího
poznánÍ básnického organismu, které již navždy mu zprotiví
pestrou, herecky šablonovitou techniku běžného pť.ednesu mo-
derních veršri.

Podiurn žádá jiného stylu než jeviště a báseů lyrická jiné
metody neŽ báseri dramatická. V této jest slovo nositelem gesta
a platí svou energetikou, pointovanou v1y'bušností logické riposty
_ v oné jest slovo nositelem melodie a platí vnitŤními harmo-
nisačními možnostmi mezi hudbou veršovou a logikou dějovou
nebo pňedstavovou. Tento paralelism, často se rozbíhající, proplé-
tajícÍ a kŤižující v nejrozkošnějších arabeskách, musÍ dovést
recitátor vycítit; musí dovést sestoupit Ir jeho společnému tem-
nému koňeni, kde nenÍ ještě roztržky mezi hudbou a logikou,
světlem a tmou. Hlubší psychické živly musí se nalézt jako
nositelé a privodcové sil tvárn1ich a logickfch. To jest ovšem akt
intuice a synthesy a ne analysy: nesmí se rozpitvávati verš po
logickém smyslu jednotliv1ilch jeho pňedstav, po dynamick1ich
možnostech jednotlivfch jeho ritvar slovn ch. Verš jako ne-
dilny celek musí se ponoÍit do hlubší, temnější, melodičtější
i tajemnější atmosféry, než jest Ťídk)i, such;f vzduch rozumové
dialektiky nebo pointované dramatičnosti.

Recitátor musí dovést sestoupit k vlastním hodnotám lyric-
k;fm; nesmí je pŤekládat do hrubších hodnot logick;fch nebo
opisovat je hrubšími hodnotami dramatick1imi a epigramatic-
k1tmi' Pak podává z lyrické básně jen jedinou složku její _
a složku ne nejpodstatnější _ a zabíjí na její rikor živly ostatní,
jemnější a složitěji organisované. To činí bezděky naši herečtí
recitátoÍi: vyjímají z básně její kostru logickou a dějovou, kterou
dramaticky lrypreparují. Ale žiie pak ještě báse lyrická? Tato

kostra jest ovšem ta]ré v básni, ale báseř neni touto kostrou; 123

kostra jest její nejhrubší část a má smysl jen jako nositel mno.
hostranného, složitého, subtilního a mnohem jemnějšÍhď života
sl'alového, cévového, nervového atd.

Každ! verš rozpitvá t'akov1f recitátor konvenčního drama-
tického stylu po dějovém smyslu a zpodtrhá jednotlivá slova,
která jej skládají, dvojím, trojím dynamick1im pŤízvukem a ne-
tuší, že jej tím _ roztŤíštil v pestrou mosaiku, která boli jem-
nější psychick1i sluch. Netuší, že tim rozrušil jeho hlubší melodii,
kterou verš žije, rozpt,1ili l jeho tajemnou' magnetickou sílu,
kterou se pŤenáší na vzdálené duše a jíž se jim sděluje. Netuší,
že jest to hotov1i masakr jemnějších hodnot atmosférick1ich
a hudebních... Ve prospěch obmezen1ich lokálních barev jed.
notliv1ich slov a pŤedstav zničí se jednotnější a vyšší atmosféra
rnelodická, náladová, psychotvorná. Co zbyvá, jest pak tŤíšé
pestr1fch slov a pÍedstav, kter;i'm mriže po pÍípadě recitátor dáti
velmi eÍektně se zablesknouti, s nimiž mriže provést nejeden
virtuosní kousek _ ale kter1imi nevykoupí se nikdy rozrušená
vyšší melodická a symbolická jednota básně. Ucho, zvyklé po-
slouchati hlubším psychick;im sluchem, bude vždycky boleti
tato tŤíšé tvrd1fch, pestr1fch, pňíkŤe osvětlen1ich, znásilněn1fch
a rozervan1|'ch hodnot hudebních, obětovan:i'ch cÍli, ]<terého není
možno nikdy dosáhnouti pÍi poesii lyrické: vymyká se mu celym
rázern a vší podstatou. Slovem: protistylovost a barbarskost.

Velmi dobr1i herec m že bfti velmi špatn;im recitátorem, jako
zpěvák wagnerovsk mriže zkaziLi (a zkazi asi pravidlem) píseů
Schubertovu. Píseř zpívaná v sále žádá jiného stylu než part
zpÍvan na jevišti. St,ejně jest tomu s lyrikou; její recitace žádá
sv1fch zulaštních zákonností a konvencí, jako sq.ich a jinych
zákonností a konvencí žádá drama hrané na jevišti. V Německu
se to již vycítilo; básníci sami vzbouŤili se - pňed nějak1ilm
rokem Richard Dehmel zvláštním článkem v berlínském Tagu -
proti recitátorrim-hercťrm nebo recitátorrim z proÍese starého
zptisobu a čtou své verše sami.

A jest již několik mladších proÍesionálrl, kteÍí se dávají jimi



124 poučovati a bliži Se.Ťecitaci lyrické poesie jin;rm zprlsobern:
pietnějším, tiššÍm a diskretnějším.

A  u  nás? !

' Čtovot< se stydí mluviti zde o lyrice. Neboé neví _ po toli-kelfch a tak trapn11ich zkušenostech _ nemluví-li slepc m o bar-vách, nebo lituje alespoĎ, že nedal dňíve prozkourirat své po-
sIuchačstvo, netrpí-li básnick;fm daltonismem.

fan Jaroslav Bon: Edvanď Yoian

P. Bor cítívelmi dobňe jedinečnou charakterotvarnou síIu Vo.
janovu, jeho rižasně bezpečnou psychickou intuici, kterou pro-
paluje se k jádru figury básnické a tvoŤí ji odtud často organičtěji
a zákonněji, než dovedl sám básník a spisovatel. Pan Bor cíti,
že Vojan znač1 nou! stgl hereck!, styl, kterf vycházi od charak-
teru a docházi typu, styl, v němž realistická věrnost a pňesnost
clorrlstá píísné aelikosti a zdkonnosti, která dovede zalidnit nov1fmi
tvary labyrint naší hrudi. Pan Bor ciLi, Že ve Vojanovi dorostlo
naše herecťví své světovosti: jedinf Bassermann mriže s ním snad
clnes soupeŤiti co do geniálné intuice vnitňního charakt,erového
jádra a co do drislednosti a zákonnosti celkové koncepce, jíž
domgšlí a doslauuje nebo i píestauuje svou figuru. Vět,šina z toho
jest více méně jasna v někter;f ch chvílích p. Borovi, ale nedovede
posud nalézt bezesporné kritické theorie, kberá by objala a vy-
světlila tento zjev. Rozkládá umění p. Vojanovo do jeho složek,
nalézá mnohé pěkné pozorování detailové, upozorůuje na nejeden
rys Vojanrlv a správně jej hodnotí, ale organism jeho umělecké
osobnosti, stgl jeho skladbg mu uniká. Sem tam uzavírá do jedné
věty antinomie, které by ji musily roztŤíštit _ drlkaz, že nedo-
vedl vysledovat jev dosti hluboko, do jeho jeclnotn1ich koŤenri.

Krásné slovo Helloovo ''comprendre c'est égaler.. (pochopit,
toé vyrovnat se) jest pravdivější, než se leckomu zdá. Pochopit
nějakf velk1f zjev uměleck;f v celé jeho typické dokonalosLi
a ryzosti nenÍ možno, není-li kritik z téhož duševního t,ypu a ne*
dovede-li vyrrist t'něm _ alespol1 co do vnitŤních možností _




