Pr vodce vtvarnm kouzlem eského
loutká ství
Do nepíli rozsáhlého okruhu domácích knih, vnujících se zasvcen
loutkáské problematice, pibyl nyní vznamn píspvek – rozsáhlá
reprezentativní publikace Jaroslava Blechy, Pavla Jiráska a Václava Jiráska eská
loutka (nakladatelství KANT, Praha 2008, 360 s.). Vznikla s podporou tí
celostátních i lokálních instancí jakoto vstup dvouletého vzkumného projektu
(1999 – 2000) Moravského zemského muzea v Brn (MZM), financovaného
grantem Ministerstva kultury R. Pispvatel Loutkáe J. Blecha pracuje v MZM
jako dlouholet vedoucí oddlení djin divadla a vedle vysokokolského
pedagogického psobení se zabvá audiovizuální divadelní dokumentací,
systematickm budováním muzejních fond a jejich popularizací formou
etnch expozic, veejnch pednáek, televizních a rozhlasovch poad.
Externí spolupracovník MZM, brnnsk estetik Pavel Jirásek, v kontextu dalích
umleckch i odbornch aktivit shromádil unikátní soukromou sbírku zejména
z oblasti rodinného loutkového divadla minulého století. Jeho mladí, v Praze
ijící bratr Václav, vznamn fotograf ve svobodném povolání, uplatující se na
ad vstav doma i v zahranií, je tedy tvrcem bohaté obrazové sloky knihy.
Zatímco mnohé dosavadní studie o tradiním eském loutkáství se
soustedily spíe na literárn dramatickou repertoárovou stránku naí starí
loutkáské Thálie, zamila se tato autorská trojice cílevdom pedevím na
vtvarn fenomén eské loutky. Snaila se vystihnout jej fotograficky na pomezí
ilustran dokumentaním a umleckém, piem pirozen vzala v úvahu i
srovnateln zamené edice dívjí (sborník Svtové loutkáství – 1966;
Malíkv, Dvoákv a echtlovch Svt loutek – 1978; Predmerského aro
oivenej fantazie – 1979; Malíkové, Vaíkovo a Grycovo Plzeské loutkáství,
historie a souasnost – 2000; Dubské Dv století eského loutkáství – 2004;
Kníákovu dvoudílnou Encyklopedii vtvarník loutkového divadla v eskch
zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, 2006;
obrazové katalogy rozlinch expozic atd.).
Po mottu z Krambergova Povstání loutek, navozujícím pitalivou maginost
a démoninost loutkové íe, autoi ve dvou orientan uvozujících pasáích
zdrazují svj zámr spojit populární hledisko s odbornm vkladem a
nabídkou dosud nepublikovanch informací. Zde i pozdji v textu (s. 191 aj.) si

pln uvdomují, e loutka nemá funkci autonomního vtvarného díla, nbr e
je interakní souástí divadelního celku. Pi odhlédnutí od loutek-pedmt se
nicmén koncentrují na loutku coby artefakt a v pvodních snímcích V. Jiráska
akcentují osobit pohled na její kvalitu vtvarnou (s názorem, e historická
loutka je schopna ít samostatnm ivotem a m e podobn jako socha
existovat de facto i bez vodie, vystoupil rovn Milan Kní ák). Správn jsou tu
pipomenuty základní „zdroje“ knihy, tedy vznamné kolekce, které autoi za
písného vbru vhodného materiálu (v nejstar ích asovch úsecích ov em jen
neúpln i nespolehliv identifikovatelného) prohlédli, a u lo o zde strun
charakterizované fondy státní (Muzeum loutkáskch kultur v Chrudimi,
divadelní oddlení Národního muzea v Praze a MZM v Brn, Západoeské
muzeum v Plzni a obdobné instituce v Klatovech, Písku, eském Krumlov,
Semilech nebo v Opav) i o sbírky soukromé (M. Kní ák a Jií Vorel v Praze,
Václav Rykr z Roudnice nad Labem, P. Jirásek v Brn).
V lednu 2009 absolvovala monografie eská loutka hned dvojí slavnostní
kest, vhodn situovan do práv probíhajících specializovanch vstav a
doprovázen odpovídajícími divadelními vystoupeními, a to nejprve v Brn
v letohrádku Mitrovskch a vzáptí v pra ském eském muzeu vtvarnch
umní. Formou rozhovoru s autory ji zevrubn pedstavil rovn kulturn
publicistick magazín Jiího Kamene na rozhlasové stanici Vltava 31. ledna t. r.
Vedle pochvalné odezvy v kulturním tisku (srov. nap. lánek Jiího Plocka
Magick svt eské loutky, Literární noviny, . 4, 19. 1. 2009) objevily se té
konkrétní vhrady (Kní ák, M: Nkolik kritickch poznámek k publikaci eská
loutka, Loutká . 1, 2009). Ná píspvek m e nabídnout pohled teatrologa a
publicisty vnujícího se soustavn pedev ím profesionální i amatérské Thálii
inoherní – tedy recenzenta, kter sice zejména moravská
„pimprlata“ (brnnskou Radostí poínaje a hronovskmi pedstaveními kone)
dlouhodob pravideln sleduje i mediáln “kibicuje“, av ak na slovo vzatm
specialistm na vvojov historické i emesln vrobní detaily loutkáství do
jejich „píseku“ vstupovat nemíní.
Kniha má uvá livou a pehlednou kompozici. Po onch typograficky
odli ench vysvtleních (O knize, eské loutkáské sbírky) následují dv hutné
tístránkové kapitolky obecn pojaté (vzhledem k popularizanímu poslání
svazku mohly bt mo ná pece jen obsáhlej í). Partie Co je loutka úeln
vymezuje „terén“ charakteristikou tohoto kulturního fenoménu („figurativní
pedmt s uritou ikonickou hodnotou a pohybovmi schopnostmi danmi

konstrukcí“), a to jak z obtí ného aspektu definin teoretického a
taxonomického (tomu se ji díve vnoval zejména Petr Pavlovsk), tak
z hlediska vtvarn estetického, scénického nebo historického, jen letmo
zmiujíc nkteré vvojové momenty poínaje starovkou Indií. Navazující
Kousek historie opt alespo v kostce pipomíná kultovní funkce figurek
z pravku, pestrou kálu loutek orientálních i evropskou tradici s koeny ve
stedovku, kter jako to jejich nejroz íenj í typ pevzal z Vchodu marionety.
Textové t i t publikace pak tvoí ti dále podrobnji lenné a tde obrazov
dotované oddíly, chronologicky pojednávající o vvoji eského loutkáství od
dolo itelnch poátk a do nového tisíciletí.
První úsek o esti podkapitolách nese oznaení Loutky eskch koovnch
marionetá; zaíná pelomem baroka a osvícenství a sleduje postupné
vytrácení cestujících loutká v 19. a 20. stol. První e tí marionetái zaínají
psobit pravdpodobn v poslední tetin 18. stol. Se smyslem pro vvojovou
souvzta nost tu autoi uvádjí adu zajímavch a „mtobornch“, pro laika
patrn neb nch fakt, jmen a souvislostí z období josefínskch reforem a
národního obrození, nap. o skutené umlecké hodnot i vlasteneckém étosu
vesms nepvodního a bohu el povt in pímo nedochovaného repertoáru
specializovanch „horák“ a v estrannj ích „dolák“, jeho postbarokn
ustrnulá scénografická slo ka byla limitována hospodskm prostedím. Jak u ve
své „Encyklopedii“ opakovan konstatoval M. Kní ák, na tém nezdolatelné
obtí e nará í takka detektivní, chybjícími i omylnmi informacemi provázené
pátrání po pvodu a skuteném stáí jednotlivch antropomorfn
konstruovanch polychromovanch loutek rozliné velikosti a jejich soubor
(mezi tmi dochovanmi nejspí zaujímá prvenství Poustevník z depozitáe
Národního muzea v Praze). Problému se cílen vnuje podkapitola tvrtá, tyto
otazníky (obas polemicky vyhrocované) v ak jako ervená nit petrvávají a do
moderní doby. Zainteresovan tená se dále pouí o jejich roztídné typologii,
konstrukci a finesách rukodlného zhotovování tradiních marionet z lipového
deva, o jejich kolench i amatérskch ezbáích. Z anonymity ped námi
vyvstávají nkterá slavná rodová jména (Mikolá Sychrovsk z Mirotic,
Suchardové z Nové Paky, Pra an italského pvodu Josef Alessi aj.) se svm
typickm vtvarnm rukopisem, následována mlad ími dynastiemi, „hutmi“ a
firmami; tato podrobnji rozvedená, faktografií nabitá partie dosahuje samé
hranice deklarovaného vtvarného pojetí knihy.
Do sedmi kapitolek je rozlenna ást druhá, nazvaná Rodinné loutkové

divadlo. Z rozlinch zornch úhl rozebírá dalí vvojovou etapu, která u nás
vystídala stagnující a odcházející koovnou Thálii. Zprvu lo o privátní
amatérské aktivity, urené vhradn dtem a píznané pro první polovinu 20.
stol. Z domácností se penáely do soubor spolkovch a kolních, kde se
posléze smrem k profesionalizaci prosadila hlavn tveice institucí z Prahy a
Plzn. Nadále byly preferovány marionety na kukátkové scén s prospektem,
kulisami, sufitami a oponou. Obliba stolních divadel, hojn produkovanch i
v Nmecku, zaloení asopisu esk loutká (1912) i dalí poiny Jindicha
Veselého mj. probudily kreslísk zájem Mikoláe Ale a tedy zrod naich prvních
sériov vyrábnch loutek „alovek“. Brnntí autoi se poté s etnmi citacemi
a technickmi podrobnostmi zabvají kup. rozlinmi edicemi titnch
dekorací tehdejích stolních divadélek, srovnáním jejich vtvarné podoby,
ovlivnné ji nejen secesí (Artu Scheiner), ale i kubismem (Miroslav Kolá),
stylem art deco atp. Mnoho renomovanch vtvarník (probíranch v pítí
ásti) navrhovalo rovn loutky, piem se v typizované produkci
vyhledávanch firem (Antonín Münzberg, Modr & anda, JEKA, Alois Preclík
aj.) dlouho udroval písn typologick realistick ráz. Pes jeho pochopiteln
znané kvalitativní rozdíly hodnotí J. Blecha a P. Jirásek rodinné loutkaení
s citlivou objektivitou a ohledem na historick kontext. Závrem pecházejí
k dílím i komplexnjím úvahám o specifinosti loutkového divadla, kde se
„pedmt stává znakem dramatické postavy“.
Znan sloit a z povahy vci pochopiteln i mírn „rozbíhav“ je oddíl tetí
Tvrci loutek – umlci, stratifikovan do ty podkapitol. Obecnjí pohled
sktá partie Promny eského loutkáství v první polovin 20. století.
Nedlouhou etapu do konce první svtové války se synkretismem umleckch
smr a tudí hegemonií vtvarník oznauje jako „loutkáskou renesanci“;
meziválené dvacetiletí s nástupem avantgardy nabízí strakatou mozaiku jmen
kumt rzné orientace s bliím zamením na ji pedtím zmínn kvartet
pedních eskch soubor. Sourodjí defilé umlc asto více obor
(chvályhodn s biografickmi daty i vyznávanmi smry) najdeme v hutné,
vcn konkrétní i pehledné pasái Loutkátí tvrci od zaátku století do 2.
svtové války. Do patinch souvztaností jsou tu zalenni nap. Karel tapfer,
Ladislav aloun, Hanu Folkman, prof. tpán Záleák, Josef Váchal, Karel
Svolinsk, Vojtch Sucharda nebo Ladislav Sutnar, po nich pak Jií Kroha, Josef
Skupa, Jan Vavík-Rz, Karel a Gustav Noskové, Jií Trnka, Ondej Sekora,
Emanuel Famíra, Frantiek Vojáek, Bohumil Budínsk a Jaromír Zdenk

Vyskoil. Nadhledov sumarizující pístup se spoléháním na citáty si vynutila
sekvence Píznané tendence eského „profesionálního“ loutkáství, tkající se
období po r. 1945. Unifikující tendence padesátch let s devíti oficiálními
loutkovmi scénami a vznikem specializovaného kolství vystídaly na cest od
popisnosti k rozvíjení fantazie experimenty následujících dekád, mj. nástup
„ivák“ i tzv. alternativního proudu, osobité uplatnní loutek ve filmu a
televizi (Jan vankmajer, Jií Barta), poítaová animace apod. Znaná
umlecká pluralita, k jejímu zhodnocení dosud chybí potebn odstup,
ovlivnila i závrenou partii Moderní loutkátí tvrci po druhé svtové válce.
V dílím pekrvání s kapitolou pedchozí (srov. s. 266 a 284, 267 a 288) a se
snahou o úplnost zde opt zhruba po desetiletích nacházíme zevrubn
mozaikovit vet reisér, scénograf a dalích osobností (od vestranného
Jana Malíka pes Vojtcha Cinybulka po performery typu Petra Nikla a Frantika
Skály – doplnili bychom loutkoherecky originální, u deset rok mezinárodní
festivaly poádající brnnské Divadlo Líe), natstí doprovázené vstinmi
lakonickmi charakteristikami s odkazem na dalí prameny v poznámkách.
Za základním textem a obrazovm materiálem záslun nechybjí ani dalí,
bibliograficky pouené náleitosti, v publikaci urené irím tenáskm vrstvám
zase ne tak samozejmé. Pedevím je to pomrn obsáhl poznámkov aparát,
typograficky odlien a zaazen oddlen ve tech blocích vdy za kadm
tematickm oddílem. V závru knihy najdeme Seznam vyobrazení, kde je podle
písluného poadí a unifikovanm zpsobem detailn popsána kadá z loutek
nebo maleb. Dovíme se tedy kup. její název a eventuáln typovou
charakteristiku, materiál, skutenou velikost, dataci vzniku, jméno zhotovitele a
dostupné údaje o nm, souasné místo uloení a pípadná dalí pozoruhodná
fakta. I kdy se práv v této sfée dají oekávat neúplnosti nebo diskusní
nepesnosti, pracnost onoho seznamu je nabíledni. Rozsahem odpovídající je
rovn alfabetick soupis domácí i zahraniní Pouité a doporuené literatury, a
to vetn nkolika odbornch periodik, pedevím promujícího se Loutkáe s
jeho fundovanmi seriály. Nezapomnlo se ani na Jmenn rejstík (vjimen jen
s rodovm píjmením nebo zkratkou jména kestního) a struné medailonky
autorské trojice, zatímco cizojazyná resumé (a také nejspí obtín peloitelné
názvové popisky zobrazench artefakt) koneckonc oelíme.
Je pochopitelné, e texty jednotlivch, informativn úvodních i tí stejních
kapitol této iroké veejnosti adresované, v nejlepím slova smyslu „propaganí“
knihy nevycházely jen z vlastního heuristického bádání autor, nbr e erpaly

z dosavadní více i mén bohaté a spolehlivé odborné literatury (sumárn
shrnuté a v konkrétních citacích bibliograficky identifikované) a e vyuily také
kompilaních postup s pebíráním informací „z druhé ruky“, patrn i za cenu
akceptace pedchdci tradovanch neoveností, ba drobnch omyl. Nad
tímto rizikem v ak i u verbální sloky knihy zeteln pevaují klady. Pi u
zmínném pehledném chronologickém lenní zvolené látky, probírané vdy
zasvcen, s odbornou erudicí a ohledem na její vvojovou dynamiku i
dialektické vztahy dobovch proces bez neádoucích ahistorickch posun,
oceníme její dotaení a do souasnosti. J. Blecha a P. Jirásek se sice
neodhodlali k celkov resumujícímu závrenému oddílu, jednotlivé asové a
tematické úseky v ak shrnující pasáe nepostrádají. Tém kadé ze stovek jmen
opatují dostupnmi ivotopisnmi údaji (u nkolika málo mlad ích, nap. Evy
Eliá ové, jsme je nena li; vtvarníku Miroslavu Melenovi na s. 282 u bohuel
musíme doplnit úmrtní rok 2008). Prbn pedestíraná fakta a z nich
vyplvající konsekvence automaticky dokládají, a u v etnch poznámkách
s odkazy na dal í rozhojující prameny nebo ilustrujícími fotografiemi. Obecnj í
teze zpravidla neservírují autoritativn, ale opt s vdomím názorové plurality
nebo s náznakem polemiky vi dosud petrifikovanm náhledm. Formulují
vcn, zhu tn a bez pseudofejetonistické upovídanosti, take celá textová
komponenta knihy psobí kompaktn i tiv. Lapsy, které pedantick tená
objeví, jsou ojedinlé a skuten jen marginální (mírn odli né názvy hned ty
kapitol v úvodním Obsahu a poté u samotného textu – s. 211, 231, 255, 275;
abecední zaazení V. aludové v soupisu literatury; peklep „od vydstopovatelné
minulosti“ u Kníákova titulu – s. 349).
Vt ina zainteresovanch zájemc, kteí si tuto ne práv levnou knihu (náklad
není uveden) poídí z vlastní kapsy nebo spí e vypjí v nkteré z knihoven,
vybere si ji práv pro její dominantn vtvarné pojetí. Grafická úprava
Rostislava Vaka s atraktivním pebalem a stránky plící textovou sazbou na
kídovém papíe tento estetick zámr nevtírav podporuje (pi podrobnj ím
studiu se nicmén obtínji pracuje s drobnm bílm tiskem na erném
podkladu, kde nadto ani není stránkování). Ve srovnání s Kníákovou
„Encyklopedií“, kdy autor sice rovn vyuil své sbírkové fondy a v pípad
poteby také vlastní tvrí zku enosti, ale u pestré, vt inou ernobílé obrazové
sloky byl odkázán na materiály kolísavé kvality z rozdílné doby a z velmi
rznorodch, jmenovit neuvádnch zdroj, umlecky i dokumentaristicky
zku en profesionál V. Jirásek mohl pi zachycování obzírav a uváen

vybranch artefakt jít takíkajíc ad fontes a souasn publikaci garantovat
jednotn pvodní autorsk „design“.
V chronologickém azení od konce 18. století po souasnost a pi tetinov
proporním rozdlení kniha zahrnuje necelé ti stovky vtinou (280)
íslovanch, nejprve krátce pímo u snímku a pak detailnji v Seznamu
vyobrazení patin identifikovanch (nkdy je poznámka spolená pro 2-3
obrázky, umístním od sebe pomrn vzdálené – s. 173 a 190) barevnch
fotografií celostránkového (vjimen i dvoustránkového) nebo promnliv
meního rozmru. Jsou azeny do blok, na samostatné strany (v obou tchto
pípadech uitená paginace chybí) nebo nkolikerm zpsobem vleovány do
souvislého textu. Mezi zobrazenmi pedmty pochopiteln zcela pevaují
loutky (ojedinle té jejich návrhy); najdeme tu vak nap. také malované
prospekty, dekorace (na s. 156-157 nebo 163-164 v píliném, opticky málo
zetelném nahutní), plakáty a v nejnovjí etap rovn jiné vtvarn psobivé
objekty. tenái se tak prbn nabízí monost názorné vizuální konfrontace
s obas podrobnm popisem v textu (srov. Svolinského ábla na s. 234 a obr.
. 177).
Pi zachycování mnoha desítek figurálních typ V. Jirásek prun uplatuje
ob deklarovaná hlediska, informaní a estetické: vtina marionet je na
neutrálním, spíe tmavím pozadí a v „atmosférotvorném“ nasvícení (staí ezbái
obvykle kalkulovali se spodním osvtlováním scény z pední rampy) zachycena
solitérn a vertikáln (vjimen v jiném kontextu i opakovan), obas i
v detailu (vetn samostatnch hlaviek) nebo vseku, nkdy v poloze sedící,
leící i uloené ve „figuraci“, rovn ve vhodnch kulisách i s mobiliáem a
nkolikrát v plenéru (pi domovní zdi, na louce u vody). Pomrn asto tvoí
loutky rozliná aranovaná „skupení“ a „zátií“ – a u podle píbuzenskch i
„sluebních“ vztah (královská rodina, matka s dtmi, ddek a babka, písa
s lokajem, rytí a drak) nebo pi koncentraci variabilních podob tée postavy
(královniky, krholové, koníci, draci atp.). Nkolik snímk bezprostedn
porovnává ezbáskou zrunost otce a syna nebo zajímav odkrvá finesy
mechanismu figur (pohyblivá ústa a oi, „dutní“ tla). Historicky starí loutky
zapsobí syrovou patinou oprskané a odené polychromie, jiné naopak
zaujmou okázalm, nádhern zdobenm kostmováním vetn rytíské zbroje;
fantaskní nadpirozené bytosti mimodk pitahují secesním symbolismem a
pitoreskní bizarností (roifova Vodníka – . 81– míval ve své pracovn T. G.
Masaryk) a jet dalí, zejména rozliní kostlivci, dchnou na nás závanem

záhrobního tajemství, iracionality a surreálna (Smrtka s ninrou – . 99). Kdyby
se nkteré agilní nakladatelství pohotov ujalo úkolu editovat z tohoto
fotografického bohatství strun komentované soubory pohlednic (jako jsou
porznu k dispozici v pokladnách nkterch muzeí a divadel), nepochybn by
pot ilo ctitele „pimprlat“ i filokartisty a bohdá by neprodlalo.
Reprezentativní velkoformátová monografie J. Blechy, P. Jiráska a V. Jiráska
eská loutka (J. Plocek by ji rád nominoval na „vtvarnou publikaci roku“)
pi promy lené struktue probrala v textové i obrazové rovin v echny podstatné
aspekty sledovaného fenoménu a vytyen cíl se ctí splnila. Vá nj ímu zájemci
m e poslou it jako zdroj elementárního odborného pouení, ale také doká e –
eeno s Franti kem Jiráskem – „rozechvti struny srdce“ a dosplm i dtem
otevít bránu do nekoneného arovn pohádkového svta. Postaí v klidu
usednout „daleko od hluícího davu“, voln listovat jejími barevnmi stránkami
a – podobn jako vnímav esoterick labu ník Jií Karásek ze Lvovic –
magickému kouzlu na ich marionet podlehnout.
Vít Závodsk

