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Honoře dc Balzac
( 1 7 9 9 - 1 8 5 0 )

Třebaže žádný francouzský král nikdy 
nepodepsal ani jemu, ani některému jeho 
předkovi šlechtický patent, všichni tohoto 
největšího francouzského epika nazývají 
poslušně Honoré de Balzac a nikoliv Ho- 
noré Balzac nebo dokonce Honoré Balssa. 
Od 30. let začal zkrátka nosit hraběcí titul 
údajné zpřízněnosti se starogalským ro
dem Balzaků ďEntrague a jeho vůle nako
nec zvítězila.

Otec zbohat na spekulacích za revoluce 
a stal se náměstkem starosty a správcem 
nemocnice. Malý Honoré se narodil, když 
mu bylo třiapadesát. Matka byla o 32 ro
ků mladší. Jako po otci dědí živelnost

a „radost z vymýšlení“, tak po matce dě
dí citovost. Neustále si však ztěžuje, že 
je jí  obětavost není dostatečně ceněna 
a vlastně po celý Balzacův život bude sy
na svým plačtivým plísněním doslova mu
čit. Nedivme se proto jeho výkřiku: „Ne
měl jsem nikdy matku“.

Sotva se totiž malý Honoré narodil, je 
svěřen kojné a zůstává u ní až do svého 
čtvrtého roku. Ani pak však nesmí domů 
a je dán na byt a stravu k cizím lidem. 
Jen  v neděli smí navštívit svou rodinu. 
V sedmi ho čeká oratoriánský internát ve 
Vendóme, kde jsou pro něho záchranou 
zakázané knihy. Tak  se skutečný život ve 
škole měnil v mrákotné polovědomí, kni
hy ve vlastní život. Balzac tuto svou zku
šenost popisuje v románu „Ludvík Lam- 
bert“ z roku 1832.

Toto strádání trvalo 7 let. Po přesídlení 
rodiny do Paříže zde horkotěžko dokon
čuje gymnázium a v roce 1816 se dává 
zapsat na práva. Ve dne musí v notář
ských kancelářích ovšem pracovat a te
prve po večerech smí studovat. Jeho ka
riéra měla směřovat k měšťanskému štěs
tí, jenže ve dvaceti se rozhoduje zcela j i 
nak: bude spisovatelem. Sám neví, o čem 
bude psát, jen v sobě cítí sílu, ale neví, 
kam ji má směřovat. Jeho drama Crom- 
wel u rodinné rady propadá, vrhá se 
tedy na „černé rom ány“, kterých píše i ně
kolik desítek za rok.

Touží po lásce a ve třiadvaceti letech 
se zamiluje do 451eté paní de Berny. Je 
jich láska trvá deset let. A je to právě 
ona, která v domácím utlačovaném synkovi 
osvobodila muže, klesajícího již na mysli 
a z otroka brakové literatury učinila uměl
ce. Ve všech ženách bude Balzac znovu 
a znovu hledat mateřskou ochranu, jemno- 
citné vedení, oddanou pomoc. Pochopení 
pro něho bude mít větší cenu než vášeň, 
i když bude mít na první pohled ženy ne
hezké a nepřitažlivé.

Balzac nikdy ve spisovatelské hrdosti 
nepohrdl obchodováním. Byl ochoten ob



chodovat se vším. Nikdy však neměl štěstí 
a až do smrti splácel dluhy, které nako
nec šly do sta tisíc. Na splácení dluhů sí 
musel vydělávat psaním a vlastně se udřel 
k smrti. Ani jeho citový život nebyl šťast
ný. Po mladistvé lásce k paní de Berny 
byla nejdůležitější ženskou postavou v Bal- 
zacově životě polská šlechtična Hanská. 
Po několikaletém dopisování se s ní tajně 
oženil až nedlouho před svou smrtí.

Mezníkem v Balzacově tvorbě byl his
torický román Suani, první velký román, 
který měl tvořit velkolepý obraz soudo
bých mravů -  „Lidskou komedii“. Po
hled na vztah jedince a společnosti je zá
kladem Balzacovy kresby lidských charak
terů. Jeho postavy jsou utvářeny společen
skými vztahy a prostředím. Většina z nich 
není omezena na jediný román, ale vrací 
se v několika. Obraz společnosti se tak 
neustále doplňuje, prohlubuje a oboha
cuje. Balzac tvořil velmi rychle i několik 
románů do roka, avšak postavy jeho ro
mánů žily v jeho představách dlouho před 
tím, než je zachytil na papíře.

Je těžké podat si tu výčet Balzacových 
nejvýznamnějších děl. Lidskou komedii 
tvoří celkem 97 románů a povídek a asi 
dalších 50 již nestačil napsat. Bohatství 
námětů Lidské komedie rozdělil Balzac 
do Studií mravů, Studií filozofických a Stu
dií analytických. Jakési jádro tvoří volně 
spjatá trilogie románů Otec Goriot, Ztra
cené iluze a Lesk a bída kurtizán. Vedle 
děl zahrnutých do Lidské komedie a řady 
črt a statí je Balzac autorem Žertovných 
povídek a několika divadelních her, které 
se však jen těžko prodíraly na svět.

Balzac zemřel sám, opuštěný i svou pa
ní Hanskou.

Sestřenice Běta
Balzacova „Sestřenice B ěta“ může být dramatizo

vána, protože v této rozsáhlé románové reportáži 
porevoluční Paříže se skrývá silné dramatické já 
dro, které má i dnes určitou časovost, V čem 
spočívá?

Nejen v tom, že je  tu zachycen osud válečné 
a poválečné generace. Ale zvláště v tom, že je tu, 
do rodinného kruhu vměstnán typický konflikt 
Evropy 19. století, který má trvalou platnost. Proti 
nové revoluční šlechtě, jmenované Napoleonem 
z nejlepších vojáků (H ulotové), která v míru hmot
ně i mravně chátrá, vystupuje nová třída, měšťan
stvo (Crevelové). Ta se při obrovském rozmachu 
průmyslu a obchodu dere stále kupředu a vytlačuje 
před časem privilegovanou třídu. U Balzaca se však 
ke slovu hlásí i vyděděnci (B ěta ). Jsou to lidé 
odstrčení od štěstí, lásky, života i jm ění, a proto 
se staví proti oběma třídám s vášnivou nenávistí 
a touhou po pomstě.

Balzacovi se podařilo postihnout v rozkládající 
se rodinné buňce zárodek sociálního zápasu první 
poloviny 19. století. Běta bývá většinou hodnocena 
jako nestvůrná bytost. Tedy výjimka, extrém. Pro 
nás je  však představitelkou miliónů vyděděnců, 
kterým život odepřel štěstí a lásku. Nesmí nás 
mýlit, že v Sestřenici Bětě jsou tyto obecné kon
flikty viděny ještě přes rodinou buňku. Balzac ja 
ko robustní malíř lidské společnosti symbolizoval 
spodní prameny doby, které teprve později vy- 
kvasily . . .

Dramatizaci tohoto románu není zřejmě možné 
provést formou obrazů. To by jich muselo být 
alespoň třicet, a výsledek by byl velmi sporný: 
scénická ilustrace z románových motivů není ještě 
drama. Volil jsem jinou cestu. Transformoval jsem 
celou látku do pěti normálních aktů, naplěných 
dějem a lidmi. Vzal jsem živé jádro románu a sna
žil jsem se dát mu tvar dramatu a scény. Bylo 
proto nutné porušit někdy časovou posloupnost 
románového děje, podtrhnout pravé dramatické 
složky, dotáhnout typy, aby při všem vnitřním kva
su měly ostrý obrys (Hulot, Crevel), pozměnit 
leckdy i děj, aby se zvýšila dramatičnost motivu. 
Mám na mysli především návštěvu Hulotové u Mar- 
neffové, která v románu platí dřívější milence Hu- 
lotově, Josefě. A bylo nutné dotáhnout samu po
stavu Běty, aby měla větší funkci ve hře a víc 
dramatické dravosti. A přitom bylo třeba dát Bal- 
zacovým dějům širší perspektivu, aby byly podo
benstvím obecné lidské situace společnosti 19. sto
letí.

(Fran tišek  Gotz před prem iérou 19. března 1936  
v M ěstském  divadle na V inohradech)



František C*otx
( 1 8 9 4 - 1 9 7 4 )

Po studiu na reálném gymnáziu v Bu
čovicích a abiturienském kurzu v Brně 
působil jako učitel. Již tehdy aktivně zasa
hoval do divadelního života svými refe
ráty. Vroce 1923 přešel do Prahy, kde 
působil nejdříve jako lektor a od roku 
1927 jako dramaturg Národního divadla. 
V letech 1944 -  46 byl uměleckým ředite
lem Městských divadel pražských, 1947 
až 1948 šéfem činohry Národního divadla, 
1 9 4 8 - 5 0  náměstkem uměleckého ředitele. 
Byl literárním referentem v Národním 
osvobození a spoluredaktorem v časopi
sech Host, Literární svět, Národní a Sta
vovské divadlo. Redigoval několik diva
delních sborníků. Po roce 1945 se stal 
profesorem dramatického oddělení AMU 
v Praze, externě přednášel na filozofické 
fakultě Karlovy univerzity, roku 1950 byl 
jmenován profesorem teorie dramatu 
a dramaturgie na DAMU, od roku 1960 
byl řádným profesorem na FF  UK a na
psal řadu vysokoškolských skript z dějin 
evropského divadla 19. a 20. století a teo
rie dramatu.

Gotzovo místo v kontextu meziválečné 
kultury je dáno jeho neúnavným úsilím 
začlenit vývoj českého divadla a litera
tury do širších souvislostí soudobého zá
padoevropského umění. Extenzita vzdělá
ní i publicistická pohotovost je j leckdy 
vedla k elekticismu, který relativizoval je 
ho vlastní filozofickou a estetickou kon
cepci. Gótz poučeně informoval, někdy 
i s osobní sympatií, o různých proudech 
zahraničního umění. Ve své kritické praxi 
využíval zejména psychologických a so
ciologických postupů; nesměřoval však 
k pojmové přesnosti, daný divadelní a li
terární jev se pokoušel spíše vystihnout 
esejistickým opisem, dojmovou charakte
ristikou.

Kromě četných literárních studií věno
val pozornost soudobému světovému dra
matu v knize „Zrada dramatiků“; studie 
„Boj o český divadelní sloh“, charakteri
zující vývoj české scény od konce 19. sto
letí, má programový charakter. Výrazem 
Gotzova pokrokového a demokratického 
postoje se stala knížka statí „Osudná čes
ká otázka“, včasně a energicky varující 
před fašismem. V monografiích o J . Kva- 
pilovi, V. Řezáčovi, Z. Stěpánkovi a V. F a 
biánovi se Gotz dopracoval k pevnějším 
historickým a společenským kritériím.

Z divadelního života, zvláště z jeho umě
leckých a generačních sporů, čerpají i Got- 
zovy pokusy o román (Padající  hvězdy), 
vyznačující se ovšem více znalostí prostře
dí než uměleckým zvládnutím látky. Na 
jevištích byly provedeny jeho dramatizace 
Dostojevského (Idiot, Běsi, Výrostek), 
Balzaca (Sestřenice B ěta)  a J. Nerudy 
(Malostranská humoreska) i jeho vlastní 
hry, z nichž „Soupeři“ ukazují drama ži
votního i divadelního soupeřství režiséra 
J. J. Kolára a dramaturga E. Bozděcha. 
Gotz upravil také klasické hry (Goldoni 
-  Loď do Smyrny) a napsal několik ná
mětů k filmům (Okouzlená, V horách 
duní).

Největší Gotzův význam však tkví v je 



ho dramaturgické práci v Národním di
vadle, kde je dodnes ceněna jeho spolu
práce s K. H. Hilarem. Zvláště za okupace 
prosazoval hry české a světové klasiky, 
které také měly v té době největší ohlas. 
Ani tehdy však nezůstal stranou jeho zá
jem o současnou tvorbu (v letech 1939 až 
1944 uvedlo Národní divadlo například 31 
českých dramatických novinek]. K sedm
desátinám mu byl propůjčen Rád práce.

Znáte j e  z jeviště ?

Marie Vysoká-Štěchová
Pocházím z malé české vesnice Mšené lázně. 

Do Roudnice nad Labem jsem později dojížděla 
na SVVŠ. Od mládí jsem  ráda sportovala (rytmika, 
gymnastika, plavání, lyžování). Chtěla jsem být ba
letkou nebo jezdit s cirkusem. O hereckém povolá
ní jsem nikdy nesnila. Na střední škole jsem však

se svým profesorem českého jazyka založila dra
matický kroužek. Připravili jsme například krásné 
pásmo z veršů Lawrence Ferlinghettiho, s nímž 
jsme se představili i na Šrámkové Písku a v teh
dejším Kladivadle v Ústí nad Labem. To byl vlast
ně takový prvopočátek mého zájmu o kumšt.

Pak jsem se jednou sešla se svým strýčkem, kte
rý hrál v hradeckém divadle. Tenkrát jsem v Hrad
ci Králové viděla hru W. Inge „Návrat do pekla“ 
a do divadla jsem se úplně zbláznila. Bohužel, 
role v tomto dramatu, o níž jsem snila, mě později 
v Opavě minula. Zároveň jsem se však dozvěděla, 
že mostecké divadlo má pod vedením Lubomíra 
Poživila a Zdeňka Buchvaldka svou elévskou školu. 
Tehdy měla již velkou tradici. A tak jsem se do 
Mostu rozjela a dělala konkurz. Bylo mi osmnáct. 
Dodnes před sebou vidím ředitele Poživila, který 
na mou otázku, zda jsem konkurz udělala, odpově
děl: „Sbal si peřiny a přijeď!“ Na mostecké divadlo 
vzpomínám vůbec s úctou. Dělali jsme všechno: 
napovídali, svítili i k inspici jsem se dostala a ve
dle toho tvrdá práce i po nocích. Samozřejmě, že 
jsme také hráli. Hlavně v pohádkách. Má první ro
le byla Manka v Rumcajsovi. A přišla absolvent- 
ská představení, v nichž se rozhodovalo, kdo z nás 
bude nadále elév a kdo se stane řádným členem 
souboru. Vytvořila jsem postavu Proserpíny z Can- 
didy od Shawa a Ismenu z Karvašovy hry Antigona 
a ti druzí. Vše dobře dopadlo a po necelých dvou 
sezónách jsem se tedy stala herečkou.

Po odchodu L. Poživila z Mostu jsem se i já 
s tímto městem rozloučila a nastoupila do hradec
kého divadla. Zde na mne čekaly krásné role: Olga 
v Oněginovi, M árinka ve Filosovské historii, Nina 
ve Starším synovi atd., leč všechno to byly naivky. 
V Hradci jsem však měla možnost poznat i práci 
v rozhlase. Velmi rychle uběhly tři roky, které 
pro mne po divadelní stránce znamenaly nejvíc. 
Začínala jsem chápat, co divadlo vůbec je a jaká 
oběť se mu musí přinášet, aby člověk něco doká
zal. Trochu rozčarovaná touto skutečností jsem 
odešla do Šumperka.

V Šumperku byla vzácná parta mladších i star
ších kolegů s chutí dělat dobré divadlo. Tehdy 
soubor vedl starý divadelník s ohromným divadel
ním srdcem, Vladimír Švabík. A právě tady se mé 
herecké sny začaly pomalu naplňovat. Eva v Gaz- 
dině robě. Anouilhova Euridika, Nevěsta v M alo
vaném na skle. Konečně tedy charakterní role. M ě
la jsem pocit, že to je  to pravé, co chci dělat.

Ale jak  již to v životě bývá, n ěk d y jsm e nahoře, 
někdy dole. Vdala jsem se zpět do Čech a najed
nou byla bez angažmá. Zoufalá situace. Učila jsem 
v mateřské škole, sháněla nejrůznější herecké pří
ležitosti, ale nešlo to. Všechno mě nějak míjelo 
a tak jsem nakonec nastoupila v Teplicích do ope
rety. Vydržela jsem tam necelý rok. Když jsem 
myslela, že vše je ztracené, ozval se tehdejší čino-



herní šéf tohoto divadla Vladimír Klazar a nabídl 
mi angažmá. Opět jsem se tedy ocitla v divadle 
a vlastně popáté začínala znovu. A nelituji toho. 
Měla jsem a mám z čeho čerpat, porovnávat a hod
notit, co mi které divadlo dalo.

K Opavě jsem ještě víc přilnula narozením 
dcerky. Čekali jsme na ni dlouho. Na půl roku 
jsem z dění divadla sice vypadla, ale vracela jsem 
se obohacená mateřstvím. A přišly role pěkné i mé
ně zajímavé. Herecké sny však stále přetrvávají 
a snad se někdy naplní. I v budoucnu se budu 
snažit dávat divadlu co nejvíce, abyste vždycky, 
pokud to bude v mých silách, odcházeli s pocitem, 
že jsem vám všem pro ten večer, pro ten prchavý 
okamžik, něco sdělila, co ve vás alespoň chvíli 
zůstane.

Marie Vysoká - Štěchová
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