
270 nosti, kdyby autor ukázal zptisob sloučent, pltin této synllrese, jak ji
pojimal. Ale v tomto nejzajímavějším bodě je nemluvn1f. Nicméně je
to vysoká práce. Zejména romantismus chycen tu celj.m hrdlem.

,,Úvahy a povahy.. jsou užitečná kniha v nejlepšÍm smyslu. Učí
čtenáŤe mysliti. Pan VáĎa ukázal znoYa,jak rozumí modernímu rikolu
publicistickému. Nedivim se pak ovšem, Že neni pro něho místa tam,
kde by mu náleželo právem talentu i práce, a které by zaujal jistě
v cizině: _ jako redaktor skutečně moderního deníku. Ale v této
otázce jsme snad dnes na tom nejhrlŤe. V novinách nerozhoduje u nás,
co jinde: talent, individualita vzdělání, cítění a chtění. Naše redakce
jsou zcela normální kanceláŤe. Naprosto šosácká bureaux. A novináňi
snad nejhorší byrokrati. Znát dva tňi cizi jazyky, umět psát a číst
a hlavně ,,držet hodiny.. stačí rlplně.

10. ledna 1893.

laroslav Ynehliekf : Troií políbení

Nová práce p. Jaroslava Vrchlického je genesí, jak upozorĎuje

autor v ,,tlvodním slově.., jedna ze starších. ,,Národní divadlo.., čtu

tam, ,,získato již pŤed lety _ za čelem jedné hry slavnostní, s které

později sešlo - tuto dramatickou báseĎ a jelikoŽ má k ní plné právo'

sehrává ji právě. Děje se tak proti intencím mfm, nebot nedělám si

dnes více žádnfch ilusí o osudech poesie na prknech divadla moderního

vúbec... BásnÍk vtisknul sám práci svoji kritickou marku zcela určitě

a definitivně: ,,Trojí políbení.. je skutečně delikátní a graciésní pro.

uerD jako jej psali mimo jiné básnÍci z milosti boží Alfred de Musset

nebo (v konkretném pňípadě trochu bliŽší genrem našemu dramatic-

kému autoru) Théodore de Banville. Má dikci čistou,lrudební a sytou'

bohatou v paralelnfch liniích poetické techniky. Dikci, která (jako

všecky skoro poesie p. Vrchlického z periody starší) jest asociovaná,

apercipovaná, analogní a opakovaná v Ťadách variací a paralel.

Potud neŤekl nám p. š. z ,,Národních listri.. nic nového. Upozornil
jsem na tento schematickf ráz poesie pana Vrchlického v těchto
listech en passant pii vedlejších a nepolrodlnj'ch pŤíležitostech jiŽ

několikrát.l Nová jest otázka, jakj.smysl, cíl' užitek, vhodnost má
technika ta v díle dramatíckém. otázka ta se kladla, pokud vím,
i jinde. odpovědi shodovaly se, tuším, také aŽ rlžasně určitě: poesie
(alespoů v této formě) nemá dramatického ričinu. K této kategorické
větě, pÍiznávám se, budí se ve mně pŤi podrobnější analyse silná
skepse. Chci zde skizzovati některé momenty tohoto skeptického

1 . TŤeba v recQtlsl o p. Xaveru Dvoňákovi, Lit. l. 1892, str. 265' 1. odst.



procesu _ bez pretensí' Že vj.sledky jsou kladné a konečné nebo
neměnné. otázky estetické, jsem pňesvědčen, nedají se Ťešiti dialek.
tikou, njbrž jen empirií, která v tomto pŤípadě je méně než imaginár-
ní: z obecenstva, z jeho vlažnélro potlesku nedá se nic soudit. Naše
obecenstvo nemá svou psychologii, své tradice, svoji v1 chovu jako
obecenstvo jiné. Není k tomu dosti vyvinuté, široké, odlišné, vědomé.
Není divadelní statistiky, která je sama o sobě ostatně, upozor uji
mimochodem, nejnebezpečnější prostŤedek interpretační.

Co tvrdi normální kritika? Velmi starou a nejasnou thesi: je rozdíl
mezi dojmem, citem, emoci, kterou vzbudí v diváku slovo, gesto
s jeviště a pŤedstava, asociáce slova čteného v knize, vykládají.
Zajisté, odpovídám, ale' jakj'? Ne co do jakosti, pravim, jen co do
kvantity, t. j. intensity. Slovo mluvené (nebo dokonce provázené
gestem, pohybem těla, hrou svalri) poslrytuje konkretnější ilusi
reálného než postňehnuté a docelované intuicí a pamětí pÍi četbě. Je
tu pŤirozená spora duševní síly, která se zužitkuje k pozornosti. Ale
není pochyby' že vfše intensity pocitu, t. j. právě pozoruosti je pŤi
pohybu, aktu, gestu jeŠtě větší neŽ pňi mluveném slově, poněvadŽ cit
projevuje se pŤirozeněji a bezprostŤedněji napětím svalu, pohybem
než slovem: spora síly percepční a tedy i asociační je tu největší.
Gesto, jak ukázal mladj' dramatik francouzskjl Jean JuIIien ve svém
,,Živém divadle.., jest učinem nejryehlejší, nejbezprostňednější.
A pŤece protestovala by tato normálnÍ kritika, kdyby děj a fikce jeho
podány byly tímto zprisobem nejkratším a nejintensivnějším. Leká
se trochu srněšně, jak patrno, vlastních konsekvencí. Není pochyby
pňece, Že zápas ua pěstě na jeviŠti, bez vj'kladri, pŤerytjl jen několika
zadrhnutj'mi vjlkŤiky jest nejričinnější dramaticky, t. j. samj'mi
psychick mi podmÍnkami nejsnadnějšího a proto nejsilnějšího vní.
mání. ZpŮsob' jakj'm odmítají orthodoxní ,,dramatikové.. Julliena,
dokazuje proti nim. Naopak má Jullien riplnou pravdu. Všude, kde
běží o realitu na divadle, m že se podati (psychologicky a pňimo) jen
zprisobem jeho. ,,Málo, nejméně slov, mnoho' nejvíce pohybu.. bude
nutně imperativ redlného divadla, které bude míti jeden hlavnÍ ričel:
ekonomii sil duševnÍch, bude tedy podstatně percepční a primitivné.

Čo piyne z toho pro náš piipaa? Ýyrcr slov. Ýj'běr Života těies-
ného. Vjběr života duševního. Nejvyšši obmezenost dramatické pro-
vince v duševním světě. Z celého duševního království _ širého jako

sibiŤské stepi _ vykrojí se ostr;i a zky pruh. Budou to typy ne-
urvalé, prudké, primitivné' konstitutivné _ typy instinktivné, polo-
žené na samém sociálním dně - které se budou jediné moci drama.
ticky pŤedstaviti. Lidé hrubfch a prudkych pudú, lidé zpívající.
a volně stňíkající krve. Lidé, u nichž kažď! vnitňní podnět sám sebou,
plně, neztenčeně, ritočně pŤeměrluje se v čÍn, pohgb, utok, rrinu, gesto.
Lidé, jaké podává ritočná, čistá a svěží práce Jullienova ,,La mer..,.
svět námoŤnikri, svět pohyblivj', hrubj', primitivn1i, nesloženf a ne-
rozdělen1f ve svém životě, v jeho podnětech i projevech' Práce po-
dobné mohou bj'ti a budou asi umělecky bohaté a intensivné (jako
zmíněné drama Jullienovo), vypjaté v tragice organické, základní
a konstitutivné, určité a typické - čím jsou užší a obmezenější. Ale
psychologicky nevyčerpají nikdy pŤÍtomná stadia kulturní, stadia
moderního života duševního. Proč? Poněvadž rozbíjejí se o vlastní
a základní jeho ráz. Moderní život duševní má vj,znamnj' a nejd leži-
tější znak právě ve suojt složitosti, ukrgtosti, utajeností. U rnoderního
člověka _ následek rozvoje sociálnj'ch podmínek - nepfevádějÍ se
vnitŤní impulsy, vnitňní stavy, snahy, city v zevnější činy' vúle, děje.
Naopak. Právě nej zajímavěj ší, nej osobněj ší část j eh o,, j á.. zristává věč-
ně skryta. Moderní rozvoj sociálnj' uniformoval, upravil a obmezil
Žasně obor vnějšího, obor činu, fysického života, sociální dynamiky.

Celá individualita člověka je pohŤbena v něm samém. Nekonečné
peripetie snú, citti, visí hrají se bez gest, bez vykŤikú, bez ran. Nej-
zajímavější dramata jsou dnes němá. Hrají se ,,v duši... Rozpor
vnitŤního a vnějšího ,,snu.. a ,,činu.. je dnes základnj. a hotovf.
Normální ,,dramatikové.., kteŤí zneuznávají tuto positivnou pravdu
a fingují agilnost nebo aktovou pohnutost, hybnost fysickou a sociál-
nou, píší a musejí nutně stvoňiti díla nudná, falešná a bez zájmu. Jsou
všichni bez rozdílu bídní umělci, banální interpreti Života a společ.
nosti, doby a duše. To cíti živě každf mladj' talent. Všichni lidé
s uměleck1fmi aspiracemi, at parnasisté, naturalisté nebo symbolisté,



l r ,  ) pohrdaJí dnes divadlem. ,,Divadlo nepatÍl do uměni.., povéděl Gon-
court, a každ! umělec podepisuje po něm. To, co chce normální
technika, banálnÍ virtuosita, schematičná pohyblivost - všecko, co
protežuje normální nebo Žurnalistní kritika - je samj'm svj'm po.
jmem, svojí podstatou' svjlrn cílem ubohé, pŤedhistorické, neorga-
nické době i umění, vj'jimečné, Ťemeslné, abstraktní a sportové. Má-li. umění za pŤedmět člověka, jeho život, měnn1i pohyb, zák|ad a dno
jeho duševní krve - je to jen lyrika, je to jen román. Ty dovedorr
a mohou sondovat němé a ukryté. Nemúže to (nebo mriže to jen
necele a neriplně) drama. Drama, jak rozumějí mu divadelní Ťeditelé
a reŽiséŤi, biletáÍi a napovědové, dramaturgové, novináŤi a _ drahé
obecenstvo.

Ztěchto rozbor jde patrně jedno najevo. Všichni umělci a básníci
_ každého směru - utíkají z divadla. Nejsou to jen romantikové,
jak by se zdálo z pŤedmluvy p. Vrchlického. Jsou to i naturalisté. Ti
všichni nevěfí v ,,poesii.. na jevišti. (Zicela dúsledně: poesii. Poněvadž
ani naturalismus není nic jiného než forma poesie. Bude-li se stále
klásti naturalismus proti poesii, jako se u nás obecně dosud děje,
nedojde se k vědeckému a psycholognímu poznání jeho nikdy. Ná-
zor o naturalismu jako ,'pfáYdě,. a contrario snu a ''poesie.. má dnes
v cizině již jen několik ubohfch novináiri). To jest: nevěňí v umění
a psychickf jeho ráz. Ti, mezi nimi, kteŤí chtějí reformy, jdou
dnes v podstatě dvoji cestou: jedni cestou Jullienovou (více méně
určitě, s většími menšími nuancemi), cestou, která se dosti nedrivodně
a nelogicky znamená jako naturalistní. Druzí methodou podstatně
symbolickou. Representováni pňedem Maeterlinckem. Uvažují tak:
není podstatného rozdílu mezi vnějším a vnitňním. Co je vnější? Jen
promítnutím, projekci vnitňnÍho. Jisté neiintensiuně!št vnitŤní stavy
promítají se samy sebou. Prudkost a vroucnost jejich je taková, že
se obiektiuisuiÍ samy sebou. Že se ztě|es ují. ovšem jsou to stavy
krajní a konečné. Exaltace, halucinace, vise na pŤÍlrlad. Tyto stavy jsou
i vnější, sdílné, pŤenesitelné. Tma, šero, hr za jsou nejmohutnější,
nejsilnější emoce. Jich podstatnj' a základni ilusionismus je pod-
mínkou sympatie anitÍnt a psgchické, procesu analogního a sguvislého

v r l uš i d i v á kově , k t e r $ t edy t u s ámsk l á d áadoce l u j e , opě t u j ea t voŤí . 2ť5
Bude tedy v našem uměni podán vnitŤní proces duševní prostŤedky

vnějšimi a analogními, ktere jej kryjí organicky a naturálně. Potutl

je všecko správné. Vada jest jen v tom, že toto umění ilusivné a su.

lestivné bude (právě jako,,Živé divadlo.. Jullienovo) t1zké a na samém

[raji duševního živoia. Toto divadlo ,,sněné.. bude právě jako di-

vad1o ',živé.. stejně extrémni (právě v protivném směru), ale také

stejněuměleckybohatéarntensivné.PatŤímjistěkmálol idem,kteňí
dovedou stejně chutnati Julliena jako Maeterlincka. oba jsou ani ne

v prostŤedcích, jak ukáŽu, ale pňedmětem na opačném pÓlu. První

nruni, a instinktivnj', druhj' exaltovanf a extatick1i. První svaly,

druhfnervy.Aleuměnímnejsoudalekoodsebe.Jsouobadramatičtí,
t. j. impresivní _ jeden ve nt.i onjuttivnější' druhj subjektivnější.

.l,tl ora jsou organičtí a primitivní (Maeterlinck zejména má techniku

.y"" p",""pčni a dojmovou, reálnou a rozptj'lenou). To jest jejich

marka. Marka vlastní dramatičnosti, dramatičnosti holé a ryzi -

marka bezprostÍednosÍi. A další drisledek zní jistá speciálnost, větší

menši kuriosita. Upoutá a upozorní na sebe jistě kaŽdého pozorněj.

šiho analystu. Znepokojí a nutí k otázkám a vj.klad m.

PŤíčina je prostá. Svět, jak jej vidíme, postŤehujeme, pojímáme'

reprodukujeme, Žijeme ilnes, je v největší části odkaz a dědictví' ho.

tovj' a nahromaděnf kapitál mrtqfch a starj'ch generací. Málo dobj'-

váme sami. Mnoho dostali jsme, zdědili jsme Yypracovaného a hoto-

vého. Mnoho tradice, mnoho asociace, mnoho historického. Málo

bezprostŤedniho a pŤímého. Všecko, co bylo starj,m pťrvodně primi-

tivné, základní, konstitutivné' chutnáme dnes již jen jako zpaměti,

v narážkách jenom a v analogiích. City vlastně primitivné a hotové
jsou dnes verbálnj,mi koncepty. Vezměte jen cit rodiny a vlasti, cit

sociálného tepla -kterj' nedovede podat moderní literatura (snad na
jediného Walt Whitmana aTolstého),l a na kterj.ch stály pŤece poesie

1 - ostatní básníci patriotismu a ,,rodinného krlru.. jsou afektovaní a studení,

falešní a vjmluvnÍ rétorové a tribrrnové nebo nasládlí a cukrovÍ elegikové a gen.

risté. Všecky city odvozené a umělé, konvenční a mechanicky opakované.



276 antické; poněvadŽ pro společnosti jejich byly nclvé a svěží, receptiv.
ně a prudce chytané a reprodulrované. Motivy a slova daly nám
věky staré, jen nápěv skládáme sami. Cel:f duševni život pňítomnosti,
moderního světa jest opakovan1í a jako navázanjl na stará schemata,
podepŤenjl na star]fch základech, masách hotovj'ch materiálrl. Vidí-
me všepko cizími prismaty. Každá věc pŤipominá sta jinj'ch, o nichŽ
jsmc slyšeli a čet]i. Nehledáme ve věci jejÍ bezprostÍednj' tvar, formu,
linii, - ale stále srovnáváme, uhadujeme, tušíme, odlišujeme íormy
a hodnoty cizí, mrtvé a minulé. Život z největší části, opakuji, je nám
historick]f, analogní, paraleln]i, asociovany, apercipoaan.1i. Není bez.
prostňední a svěŽi, jest učenj' a uměl1 . Na tuto věčnou odvis]ost, na
tuto narážkovou a zapjatou síé všeho živého ukázal určitě v estetice
již Fechner.l Nechutnáme věci, dojmy, názory samy o sobě, ale jich
uztahy a poměrg. odtud reflexe, paralelismus a opakovanost, analog.
nost největší části moderního umění. Pierlpokltidti mnoho. Rozkoš ne.
ležive vlastnim vystiŽení, v cÍli tohoto vystiŽenÍ, ale ve zp sobu jeho,
y procesu,jakj'm vystihuji, navazuji, zapínám. V takovém paralelném
a opakovaném obraze (správněji materii obrazú), jakf skizzuje tňeba
pan Vrchlickj v pŤítomné komedii, zajimají, musejí zajimati právě
opakovaná a skládaná pŤipodobení, iady souběžné a rozvinované -
opi.suiíct jeden a tj,ž cit, podávající jeho linie, jeho kontury zprisobem
nepŤím;fm, podmínečn m a vedlejšim. Tento zpťrsob, toto tradování
buď dovede divák' posluchač chutnati nebo nedovede _ podle indi-
viduality svého duševniho ustrojení. Nezáleží na tom mnoho. Všecko
nenÍ pro kaŽdého. Ale procesovati proto s autorem nemá smyslu.

Shrnouti dá se tedy celá otázka prostě tak: pŤímj' a rovnočárÝ
postŤeh dramatick! ve starém a normálním smyslu není dnes dobňe
moŽn]i, dnes, kdy nestači již bbsáhnouti šíŤku života a zejména ne
jeho rozuoi, evoluci, která je podstatně korespondencí, vztahem, opa-
kováním, souvislostÍ. V ní analysa, motivy ztajené a nikdy neproje.
vené, vzpomínky na pň. temné a nevypracované, nevědomé dno činí
podstatnou část, vlastnÍ základ. Dramatick! postňeh vystihuje jen

ostrj. a rizkf pruh duševního života (u naturalist i u symbolistrl).

Nutnost formule tak často skeptickv napadané: _ drama je dnes jen

dialogisovanÝ román - jest očividna alespoĎ pro všecky široké a na.

turálni, organické a rozvojové enquétes života a společnosti. A neva-

di také nic nahraditi v uvedené formuli slovo ,,román.. slovem báseĎ

a psáti: drama je dnes jen dialogisovaná ,,báseĎ... Rozhoduje jen

obsah, materie umění. Jeho hodnota psgchologťcltri slovem. Ta musí

udávati a podmiĎovati v kaŽdém jednotlivém pňípadě ulraz. Avyraz

ten musí, všeobecně mluveno' dnes pŤi moderním, euolutiuném, sociál-

ném dramatě,.pňi dramatě l idskyclt celk , skupin, hromad a jejich

rozvoje bj'ti naprosto jinjl neŽ byl v dramatě starém, individuálném'

vyběrovém, abstraktně a absolutně karakterním. A stejně je tomu

v graciésní fantasii, v měkkém proverbu. Vad formálnfch není, jsou

jen vady psgchologícké'

V prosinci 1892.

1 - Ve ,,Vorschule der Áesthetik... Ved]e něho hlavně !oÍze.




