
I)ramata ÚišÚěná

F. A. Subrta Drama čtgi chudlch stěn

P. Šubrtovo ,,Drama čtyi chudj,ch stěn.. má osou otázku dělnic-
kou. DělnÍk Vojtěch - dovídáme se hned v 1. jednání - snil vždycky
o něčem velikém, neobyčejném: b t vridcem, generálem, padnout na
bojišti, dojít slávy, slovem, vyniknout nějak. PŤirozeně dle jeho
prudké, nezladěné pňedstavitosti pojímá toto vyniknutí v konvenční
obraznosti nejsilnější a nejrozlitější asociací: váIečnou, vojenskou.
Sny, které se mu nesplnily. Je havíŤem s malou mzdou, malj.m bytem,
stěží protlouká se životem. Má dvě děti, tŤetí vzal z pÍibuzenstva za
vlastní. Měkk)? člověk, s mohutnou, ale harmonickou posud citovostí,
poŤádnj., dobrj' děIník. Pňím , poctiv]f člověk. Národně uvědoměl]i.
Ukáže se hned v celém podkladu svojí povahy. Vnějštfakta, zkušební
desky povah, kupí se jiŽ a hromadí v novém zvratu, v jiném ustrojení.
Vyskytly se náhle neshody mezi dělnictvem a správou dolri. Intrikami
darebného a poďe osvědčenj'ch vzorri docela z černého sukna stŤiŽe.
ného, ďábelského človíčka, podsprávčího Merfajta, kterf je v kuse
Arimanem, zástupcem principu zla (není to persifláž: v kuse p. Šubr.
tově povahově a pojmově vládne samé fatum, náhoda a pŤedurčení),
vypuzen dobr:i, Iidumiln]f dosavadní Ťeditel a místo něho ustanoven
cizi, neznámÝ horníkúm, neznaly jich povah, potŤeb a citú, pouhf
nástroj v rukou černého Merfajta. Merfajt, kter kromě toho, Že je
vribec bídák, má na dělnictvo svrchu' protože mu kdysi kdesi zkazili
nějaké zá|ety, vystrčí brzy dravčí drápy. Začne utiskovat dělníky.
o dvě věci běžÍ. První: snÍží mzdu o značnou kvotu (poměr ten se na
škodu určitě v dramatě nestanoví, pravÍ se jen: ,'budeš mít o tňicet
krejcar denně méně.. - ale dle všeho je značnj'). Druhé. Chce dáti

zavŤít českou soukromou školu dělnickou, jíž se s krušnjlm risilím

domohli ananiž si dávají zá|ežetiz ko]ika dťrvodri: jsou uvědomělí ve

své většině a pak prosadili ji tak trochu proti zaměstnavateli, proti

společnosti. Je jim poněkud i tŤídní vjsadou, hmotn;fm drikazem

mravní a rozumové neodvislosti a sebeurčení. Chce nemravn;rrn

nátlakem, hrozbou, že odejme neposlušn m ch]eba, vypudit děti

dělnické z české školy a vehnat je do německé, společností vydrŽo-

vané. Sluší jen ještě pŤipomenout, že škola ta není snad p vodně

určena odnárodnění česk1ich dětí, poněvadž kus p. Šubrtriv hraje

v kraji národně smíšeném a mezi dělníky nalézaji se také někteŤí

Němci. Pro jejich děti je tedy škola ta rlčelná. Je tedy, jak vidět'

situace v dramatu p. Šubrtově složitti: rozdělená mezi spor ryze
sociální, spor čistě žaludkovj,, spor o mzdu - spor, lrterjl leží podk}a.

dem svjlm v daleko šťršÍm zákoně |gsi.ckém, mechanicky společenském
(alespoĎ potud, jak tu je položen), a mezi otázku mrauního sebeurčent,
mezi otázku rázu (ne|ze to zapŤiti) více aristokratického, individuel-
niho, otázku národnostní. ona není v posledním drisledku nic neŽ
právo neodvislosti mravní, právo na šetňení jistého rozumového,
mravního, citového karakteru (podmínky jeho, soubor jich je právě
národnost). Většina dělníkťr odolá hrozbám Merfajtovj'm. Mezi nimi
ovšem v první Ěadě Vojtěch, o jehož získání NIerťajt zvláště usiluje,
poněvadŽ sugestivně prisobí jako povyšenější a silnější individualita
na ostatní soudruhy, stává se pŤirozenj'm během stňedem vzpoury'
bodem, kolem něhož se ostatní sdruŽují, pŤedákem. Správa vypoví
neposlušné zpráce a bytrl. VyŽene je do zimy a hladu. Na místo jich

najímá dělníky jiné, tŤeba nedovedné a zvrhlé (jak podrobněji de-
monstruje p. autor na jednom exempláŤi v dramatě). Není ostatně
o pracovr'.í síly nouze: v krajině je bida, v okolí propustily jiné doly
část svych havíŤri. Je patrno, že správa prosadí svou. Vypršela roz.
hodná doba. Poslední den, kdy se musí odbojníci vystěhovat ztovár.
ních bytri. Mezi nimi ovšem v první ňadě nešťastn Vojtěch. Neštiastn;i
ještě jinak, poněvadž pŤihnalo se -trochu vypočtenou, stupíovanou
a efektní ntihodou -nové neštěstí na jeho hlavu. Roznemohlo Se mu
na smrt právě v této kritické době clítě. Je to, jak vidět, muž trpce

-



zkoušen1i autorovou rukou, která promyšleně stupĎuje a hromadi
nehody, aby zabezpečila pro každ! pňípad citovou a]mužnu divákri
svému svěňenci. Na kraj zoufalství dohnaní dělníci vrhnou Se vtom
proti utlačovatelrim. Propuká krise. Stávka. Násilny rltok. Ale lstiv
Merfajt postaral se jiŽ napŤed, aby ho zmaŤil a podlomil. Avisoval
vojsko. Je za humny a pŤichází v nejlepŠí čas, aby pohodlně uli lo
vzpouru' zabilo několik a zjimalo ostatni odprirce. Vojtěch, kter1i se
dostane do vňavy vlastně již po kritickém okamžiku, kdy je všecko
ztraceno, seběhne mezi ]id jen proto, abyse dal zastŤelit. věděI vlastně,
než vběhl mezi dělníky, že vojsko je za vsí, slyšel jeho zvuk - a pŤece
běŽel pŤímo do zálruby. Proč? Jako obět daného slova, čestné záruky,
Že neztadi své druhy. Jako obět rozčilení, rozruchu nervového, celého
vykypění jeho utopistického duševního dna, snivého a reformačního,
rozlitého podkladu svojÍ bytosti. Je to záchvat, kňeč' závrať, která
ho vŽene s fatalistick1im impulsem rovně d'o zkázy. Sama jeho žena,
která je pevnější a určitčjší vri]í neŽ on, která jej vlastně žene a pod-
poruje v odporu, zaďržaje jej' nechce jej pustit do rozkypělého davu.
Ale on se nedá udrŽet. Je oběť zvláštním zp sobem pojaté povinnosti,
jisté delikátnosti mravní, která pňíliš rizkostlivě, heroicky, sebe-
obětovně vykládá si dany slib. A po druhé oběť rozčí]ení, obět oka-
mžitého stržení, záchvatu a kŤeče' kterou se pŤihlásí ke slovu starf,
neurčitjl, kolísavjl, nevypracovanjl, utlačenjl základ jeho bytosti,
jeho touha po velkém činu, ctižádostivost -horečná, velká a osudná.
Tak, nemflím se asi, pŤedstavoval si a konstruoval figuru svoji p.
autor. (S jakou oprávněností, hned rozeberu.) Vojtěch seběhne mezi
Iid' postavi se v prvé jeho Ťady, r'elí mu a je zastŤelen. V posledním
aktě nezbjlvá nic,neŽ aby zemŤel. V horečce uvolriuje, projevuje se
jeho poslednÍ karakteristická disposice, která pŤivodila jeho smrt.
V blouznění stále vraci se mu sny ctiŽádosti, touha velikého činu,
neobyčejného něčeho a nadprriměrného.

Takovf je rozvrh dramatu p. Šubrtova. Drama není, jak z těchto
demonstračních poznámek patrno, naprosto sociální, nlrbrŽ intimnl,
iedinečné a ufijimečné. Je pŤi něm náhodné a vedlejší, že Vojtěch je
dělník a padl pňi nepokojích stávkovfch. Mohl stejně tak dobŤe

-r".,nouti rli i ]iažclÚm jiném podniku, dobrodruŽném a ctiŽádostivénr,

í'i"'n- či nekrvavém. Vojtěchova smrt je v.isledkem okamžitého

''o''" člověka snivého a utopického, vyhr[utím Se a pŤekypěním

i.r,o 't.ytych, nevypracovanych, snad dědičně podloŽenych snah,
,.rnu..' 

a sil. Je to drama bezvědomého, mlŽného, romaneskního Iata-

It,^,.T,je jeden jeho prr'ek. Druliá pŤíčina katastrofy věziv mravní

subtilnosti, v rytíŤském rizkostlivém smyslu pro čest, pro dostání

slibu a danému slovu. Drama vniterné, drama pouínnosti a obětounosli.

To jest druhjl prvek p. Šubrtovy hry. oba tyto prvky - velice

disparátní a nespojité - dávají amalgam ,,Dramatu čtyŤ chud]ich

stěn... Spojení obou těchto motivri dramatickfch je vnější, náhodné

a vedlejší. Nelze je dosti pojati vcelku. Druhj' ruší první. Momentem

druhfm - momentem suobody mravní, svobody citu, rozhodnrrtí

a v le - je rozrušen a rozhlodán moment první -moment odvislosti

od danych, hotov1ich disposicí' od jich impulsivního stržení pňeky-

pěním a protržením zadržujících hrází, moment fatalismu a nucené

odvislosti. Zdá se, Že p. autor sám tak cítil pŤi tvorbě bezděčně

a neuvědoměle. Druhf moment kritickj. - moment katastrofy pŤi-

r,oděné po-rinností' závazkem sebeobětovnosti - je jen pŤipojen'

nalepen vnějškem, nepropracován a nezdtivodněn psychologicky. -

Tempo, takt, rytmus dramatického toku je dán vylučně momentem
prvním. Hned na počátku dramatu uvaŽují mnoho osoby p. Šubrtova

dramatu o osud.nosti Života, mlhavé, neurčité odvislosti, nutnosti jeho

pŤerlurčení. Zelména j ed.en soudruh Voj těchriv, prorockf staÍec, kterf

mluví v sentencích a parabolách, meditativně a hloubavě udávaje

mollové naladění d.ramatu, glossuje a napovídaje jako částečnjl zá-

stupce a náhradce antického chÓru Íi]osofick]i text básnického nápěvu.

V posledním aktu pak mladj'kaplan pŤejímá jeho rilohu v obzírném
pňelrledu, ethickém i kritickém odhadu ideové a citové vyslednice

dosavadních pŤedvedenfch dějri vykládá smrt Vojtěchovu vágně

mlhavjlm a neurčitě tajuplnj.m ]rredem: chtěl's bj.t něčím velikym,

chtěl's vyniknout, uboŽáku - a osuil tě uzal za slouo. FaÍalťsmus jest

filosofické, ideové ovzduší p. Šubrtova ,,Dramatu čtyŤ chudj.ch stěn...

Drama p. Šubrtovo, jak jsem naznačil, není sociálné, není hromad-



né, typické a zákonné. otázku sociálnou vsunul p. autor jako
dekorační pozadi, jako materiá|, z něhož se mu zlíbilo vypracovati'
uhnísti pridu, divadlo pro svoje figury, vnější a obklopujíci ovzdušÍ
ideové a společenské. Jeho horník Vojtěch je rek stejně individuáln ,
stejně bravurní, stejně vfjimečnj. a romaneskní jako kter1ikoli doÓro.
dluh' jako každ! jedinec, atomo pozorovanjl bez spojitosti s organic-
kou sítí zapjatého titvaru, seŤaděného a sloučeného ristrojí, podňizující
a vykládající formule sociálné. Vliv náhody, její kombinace - fata-:
listicky, t' j. čistě hypoteticky a mythicky pŤedpokládanf - určuje'
a utváŤí všeclrno dění dramatu. Jak je pŤivoděna katastrofa, jak krise''
jak navázán uzel hry? Ndhodou - tím malichernjlm a nepatrně za-
drhlj'm uzlem, že intrikou nějakého jednotlivce padne starjl lidumitnj 

'

ieditel a je dosazen novjr, neznámj' a utlaču jici. Touto cesÍou dostává
se sociální otázka do hry p. Šubrtovy. Nebj't této zce|a jedinečné,
privátní a náhodné aféry, nebylo by dramatu, nebylo by krise,.
nebylo by sociálního rozvratu v dramatě. Jak viděti je sama sociáInÍ .
otázka p. Šubrtovi fiak z ní alespoů jako z materiálu stavěl clrama)
otázkou privátní, soukromou, jedinečnou a vj'jimečnou. Něčím, co je'
pŤelétavé a co se Ťeší od pŤípadu k pŤípadul Zákonné znázorněnl, i,
demonstrace logismu a typického tu neni. Jeho dělnik Vojtěch není
demonstrací zákonného a typického, atomem v celku, hnanfrn me.
chanismem, obrovskym, spjatj.m a spojenfm Ťetězem, vlnivjlm nára.
zem ritvarú - je to snivec, utopista, jedinec -- bez spojení a bez
sevŤení v celkovost, poď spojující linie masg. Je to rek, d.obrod.ruh
starého dramatu, metafysického, jedinečného, oběť sil a Ťádri ne- .
známlch autoru, jím neanalysovanfch - neurčenjzch a nedemon. ..
strovanfch - obět ,,osudu.. - postaven! proti Ťádrim a silám, ne
pod ně, ne v jich vliv, prisobeni, determinaci. Tento českf dělník vzdor
všemu zdánlivě realistickému aparátu dramatu je pŤece tvor mytho.
logickjl' Je to ÍilosoÍick koncept Promethea, jeho odlesk, jeho
potomek, jeho snad degenerovan1i potomek, ale pňece potomek. Snad
jelro parodie, ale pŤece se zachovanou stopou otištěného vzoru.

Fatalísttcké je drama p. Šubrtovo a ne r\eterministické. Pňál bych si
vší silou upozorniti na tento pojmovj' a zálrladní rozdíl. Fatalísmus je

ušcobecnd, mythická uíra, nedouozen! pŤedpoklad nutného, jednou

|,",zdv neznámo čím, neznámo jak pŤedurčeného sledu v postupu

ioiv.n-clějri, jisti ch faktri. Fatalismus je filosoÍicky romantismus.
'íá..,,,ntc 

p. Šubrtově odpovídá mu i lolnantismus karakterovy

i romantismus ethiky, sociologie i umění - vŠech bodri, na nichŽ

u,opnut jako na sloupech peristyl svojí práce. Determinismus naproti

tomu není Žádlá uíra všeobecná a mlhavá, lybrŽ logickci, badatelskti

methoda pŤíčinného a následného, jednotně a neměnně sepjatého

vj'kladu jevového divadla. Determinismus je poznávání, zdrivodřo.

vání. Determinismus je prostŤedek poznání a jeho pňedpoklad. Naproti

tomu fatalismus je všeobecny nezdrivodněnf soud, víra, mythus.

Mlhavy, všeobecny, v detailech, poilrobnostech nezd uod.něn!, ne-

d.emonsbouan!, neďokázany princip nutně zpŤedu vyměŤeného' k jis-

tému určitému cíli, jednou provždy stanovenému, směŤujícího rozvoje.

Fatalismus nevidí nic neŽ neměnnou vytknutost dráhy, Iépe cile,

k němuž spěje rozvoj. Změifte pŤíčiny - následek, cíl, vfslednice se

tím nezmění, buďe táŽ, jaká by byla pŤecl změnou pŤíčin, privodně

stanovená, provždy postavená. Fatalista nemá vědomí pŤíčinnosti

a r'rrčenosti, vzájemného v rozvoji, možnosti změny jeho směru, nemá

vribec pŤedstavu zapjaté pŤíčinnosti, neuvědomuje si rozvoj v jeho

složitosti, v bohatství moŽn$ch a odlišenj.ch jeho proudti, srněrri

a prvkri. Fatalista je fantasta, dalekj.každé činnosti poznávací a ana.

lytické. Jemu neplatí analysa, on ji pojmově vylučuje a pŤehlíží.

Je mu cizi, neznájí. Determinista naproti tomu je podstatně analysta'

člověk poznávající, zkoumající a vyŠetŤující vztah v kaŽdém moŽném

bodu rozvoje, určující a zapínající rozvoj ten jen v jednotnou metho.

dickou formuli poznávací. Poměr mezi d.eterminismem a fatalismem

je tedy rozhodně vylučující se, nepŤátelsk1i. Determinismus niči uiru

a zakládá pozndni (je jen jedním zpťrsobem jelro). Fatalismus naopak

ničí poznání, vědu a zak|ád'á uíru (po pňípadě pŤedpokládá ji).

Drama p. Šubrtovo je fatalistické. Není naprosto rozvoiové,

zákonné, analytické, poznávací. Kalné vlny nesou ve tmách neurči-

telnjrm tokem, mezi dalekj'mi nepoznatelnfnri bŤehy jeho dějovou

i organickou stavbu. Jest to drama jedince, jeho osudného určení

Kritické projevy II. ?



v pŤehledu rychle proběhnuté, bleskově prolétlé dráhy, z ptázdna
vytrysklé, v prázdno zvtácené. NenÍ tu jednotky podrobené záionrim,
jednotky demonstrujíci zákony vesmírové, spoiečenské nebo psycho-
Iogické. Jest jen jednotka, hra větru a vod'y, jednotka oběť osudu,
jednotka ]ist nebo utrŽek papíru nesenf neznámo odkud', neznámo
kam (ovšem s nutnfm pňedurčením, jak se dá pohodlně a snadno,
poněvadž vribec nedokazatelně tvrdit), jednotka hra ncihodg. Chvil.
kové divadlo, vyvŤelé a za chvíli zanikté bubliny.

V kritice obsahoué, materielné nutno vytknouti tutéž romantickou
neurčitost, náhodnost a fatalismus (náhodnost není neŽ rubem,
zkušebn]im kamenem fatalismu: náhoda není nic než nevědomost
a neurčitelnost, uniknuti z poznávacího oboru vribec) dějového pŤecl.
mětu dramatu p. Šubrtova. Dělnickou otázku, .,""nuiil jsem již,
nepojÍmá tu p. Šubrt jako zrikonnou, jako světodějnf, rázvojovj,
projev, jako drisledek a nutn]i ričin celé Ťady pŤedpot.tua.i onJ.tti.,..
n ch, zaujímajících v sobě stejně dění vesmírová, mechaniku spole.
čenskou, jako ritvary historické, kulturní i ethické _ n brŽ jako
pouhou soukromou, náhodnou, čistě místně a individuálně zbarvenou
srážku, pouhf boj dvou stran, dvou sokri - boj * napětí totožné
s každ1yam jin1fm _ o nic jinak určitějši a v1iraznější. DěIník Vojtěch
není obětí tragiky zákona kulturnÍho nebo společenského jako tomu
jest na pŤ. v Hauptmannovych ,,Tkalcích,, _nlbrž zcelaledÍnečné,
v]ijimečné svojí disposice: ctižtÍdosÍ.r. Dětnické dráma p. Šubiovo jest_ Ťekl bych skoro - feudá]ní. Fatalistní, dobrodružné a v jimečné.
. .otázka sociáIní, pokud - čistě vnějšim zpťrsobem, iat iátrno _
jako thema dějové je vpŤedena v drama, je podobně pojata nevyjas.
něně, čistě pŤedmětně s lhostejností, neurčitostí čistJ.,,,.oisit'o u po-
mocného prostňedku motivačního. Spor mezi společností a áěInictvem
vypukne o dvojí podstatně rriznf pŤedmět: o mzdu a svobodu národ.
nostní. Prvni otázku čistě společenskou a poměrjejÍ k druhé,k otázce
podstatně ethické, měI p. autor analy,o.,,"ii, vyjasniti. Bylo to vděčné
thema, hodné ideovélro propracováni. Zajimavé i akutní, jak známo
u nás. Pňevo d otázky sociálné v ethickou: pojetí národní ..,obody 1"t.osvobody sebeurčení, v]|'hradného] P.a.,," k podkladu karalrterovosti,

.,'tt.lad druhého momentu jako drisledku, jako vyvinutého a ve sto-

]i"i n.unit'o momentu vysledovaného závěru (pojímal-li je tak

|"lu'áo, stá| za vj.klad. Zatim nechal však p. Šubrt oba momenty
ť '
lespojené, disparátní, vedle sebe čistě vnějším a nahodil1fm zprisobem

,o|llzě"e,jak se sice vťrli autorovou setkaly, ale organicky nespojily'

ieslout;ty. Nic nestanovil o tomto thematu, nic ani z názori jedna-

iicicrr oson o něm nepověděl. o rozvoji otázek těch v dramatu není

|us.m ani slova. Jsou náhodou a ryze vnější motivací sporu, kterf

oroniká, zdá se, jedirrě proto, aby podle fatalistickélro pŤedpoklaclu

oanest ve vyvŤelém svém toku pŤipravenou a pÍedurčenou oběť -

reka ctiŽádosti a utopické fabulace.

Ještě poznámku. Jako mluvčího, vykladatele a rozumového

i mravního podporovatele odporu dělnického uvedl p. Šubrt na jeviště

- mladého kaplana. Je těžko vysvětliti si tuto bizarnost. Kdyby byl

pracoval p. Šubrt drama typické a organické, byl by si tu uvalil novou

pr.tazto v cestu. Poměr církve k otázce společenské, znělo by její

iubrum. Tak zv. kŤesťanskj' socialismus žáďa|by za stylisaci. Ale něco

podobného neleŽelo v intencích p. Šubrtovych. Jako je celé drama

čistě vfjimečné a místní, stejně tak i Íigura kaplanova. Nutno posuzo-

vati jej zase jako zarputilf projev idcového konstruktéra dramatu

p. Šubrtova - Náhody. Jeho kaplan je sentimentální Íilantrop, kterj'

v mezÍch zákona a poŤádku _ sympatisuje jako čIověk měkkého srdce

s hladovj'mi uboŽáky. Nadto stojí také jako utopista a mudroslovny
verbalista ve sluŽbách fatalismu p. autorova, jejž glossuje a demon-
struje nad mrtvolou horníka - reka. A tlmž fatem asi byl vyvolen

k vyjmutí a ocenění ,,národního.. jádra dělnického odporrr, vyznamu
odehrávan1ich dějri pro ,,národ... Pronáší se o tom k Žurnalistickému
referentu, kterého pŤilákaly krvavé scény v pŤestrojení na místo
stávky, v banálních a jalovj'ch ftázich,které nemají smyslu, poněvadž

nemají ideového podkladu, poněvadž nestojí na Živé a sporné otázce,

do níž by drama jako do kleští bylo chyceno a sevŤeno, a která by se

měla jírn v určitém směru ztypisovat, zdemonstrovat, vyjasnit. Dává
referentovi za pŤíklad v ndrodní. práci toltoto mrtvého havíňe, kterf
nemluvil mnoho ,,jako vy tam v Praze,,, ale bojoval, nastavil Život,



1 0 0 padnul s prostňelenyma prsoma. To je kaŽclj 'nr zprisobem dobrá lelrce.
AIe slovo o národní práci zní tu, bohužel, frázovitě, hluše, bez pravdi-
vého pŤízvuku. Známe pŤíliš dobŤe poměry naše i zplisob, jakÝm
největší část novináňstva -- uŤední národní novináŤstvo - hledí na
sociálnou otázku. ''fo 

v ní nevidí zroYna n.rirodnl práci katexochen.
Liší tu naopak v nesprávné a zvrh|é ideologii pŤísně národní práci
a společenskou. První je mu prázdnj: a dekorativni fantom, druhá
kacíŤslry a zavrŽeni hodnj' projev obmezeného materielního egoismu
kastovního,kter]ikazí a hatí,,ideální.,cíl první' Zde mělo b;iti osví.
ceno a demonstrováno zase, jakoŽ vribec pojmy socirilniho a nciroilní.ho,
nadhozené v dramatu v ko]ilra patčivÝch bodech, poloŽeny jsou vedle
sebe nespojitě a nevyjasněně, minuty bez každého vykladného
pokusu, at již tak či onak podniknrrtého.

R. Jesenské v žttí proudeclt

Je.li zásluhou hry p. Šubrtovy děniuněiší,pohyb a tok, let a kypění
jedinečného, napjatého a vedlejšího -- nemá ani té ceny a pŤednosti
hra slečny Jesenské. Nejen že v ni není žádného rozvoje psycholo.
gického nebo společenského, vniterného a zákonného, lí schází
i všechen pohyb vnějšího, aktue]nost a napjatost každé, jakékoli
i vnější a hmotné cílovosti. Její hra je clialogisovaná a scénovaná
anekdota (z psychologickcho hlediště) - nic vic' Jedná se o seĎe-
obětounost mladé učitelky.

Pocházi z chudé rodiny. otec zemňe], matka musÍ se starati o houf
nezaopatňenj'ch dětí. Nezmohla by tento krvav]i tikol sama bez po-
moci svojí zdárné dcery učitelky, která Živí alespoĎ z polovice ze svého
sluŽného celou rodinu' bratry i sestry. Do tohoto v;iborného děvčete
zamiluje se vášnivě její kolega ze školy, mladj'učitel Skála. Děvče ho
miluje stejně vroucně. Tedy se vzít. Ale v tom je právě katastrofa.
Děvče se nemriže provdat, nechce, poněvadŽ by jinak zahubilo svoji
rodinu, která potňebuje služného učitelčina. A brrde to dlouho trvat,
snad Ťadu let, neŽ se zbaví této povinnosti, neŽ nebttcle potňebí její

nodporY v rodině. Do té doby nutno odložiti sriatek. Ale milenec její

ie rtedočkav1i', vášniv1i, krví a smysly opil1i člověk' Chce ženu jako

irladov1|' jídlo. A nechce za nic na světě čekat. Bez vědomí Zděnčina

dojde k její matce, aby ji zbavila té nepŤirozené povlnnosti, která ji

olupuje o právo lásky potňebné ženě jako vzduch. Matka svoluje, ale

Zděrtka nepŤipustí. obětuje se své povinnosti. Jde tak daleko, Že vidí

vadu i v minulém, Že lituje' Že kdy na Ská]u pohleděla, k němu cit

pojala. Ani to neměla prj. Povinnosti prf měla Žít. Matce popŤe

orostě, že Skálu miluje. Domfšlí prj' se jen něčeho. A s milencem

,,,1fm s" rozejde. I jdou odtud každy jinou cestou: ona cestou sebe-

obětování a on rovně k jiné ženě, kterou si vezme ze vzdoru i z potŤeby

hladové smyslnosti.
Psyclrologického rozvoje ve hŤe slečny Jesenské není. Hned zpňedu

stejně vykrojena je situace jako na konci. Ani kolísání, ani rozvoje

v obětovné disposici Zděnčině není. Stojí pevně, oce]ově určitá. Jak
ji nabyla, jak pojala a došla k tomuto názoru o povinnosti, ani slova

o tom dramatě. Zclěnka je hrdinská, sebeobětovná dívka. PŤinesla si

vlastnosti ty patrně tak již na svět. Jako jsou v starfch dramatech
vŽdycky sluhové uctiví a králové velební; stejnou rozvrhov<.ru geo-

metrií je Zděnka sl. Jesenské sebeobětovná. A v této sebeobětovnosti
je neriprosná. ,,Dťrslednf karakter.., jak vidět. Aniváhání, ani jednoho

zakolísání, ani chvilka slabosti. od začátku do konceje Zděnka stejná.
Jen Ská]ovi se pozdě, nebo hned ne dosti určitě vyslovila. Ale sama
r'nitru stále je táž. Stejnou chvályhodnou určitost a jednou provždy
hotovou pevnost vykazuje Skála - miluje Zděnku pro její tělo'
a poněvadž je nemriže dostat - jde rovně tam, kde je dostane. Všecko
je jasné a prťrhledné pak v dramatě sl' Jesenské. Žádn]í' rozvoj, žádná
movitace, Žáďná demonstrace. ,,Tak to je,.. Ťekne slečna kategoricky
a je dobňe. Jaké pak ,'proč.. a jaké pak ,,kterak..? Aby ve svém
t]ramatě pokusila Se o něco, čemu by se mohlo Ťíci psychologie obě.
tovnosti, ani jí nenapadlo. A také je dobŤe.

Hra sl. Jesenské je poloŽena do prostňedí obecnfclr škol našich.
I(lade se otázka, jak je prostŤedí to vystiženo? V dramatě první
a tŤetí akt hrají ve škole. Ve sborovně v pause scházejí se učitelé



102 a učitelky, jedí, píší matriky a miluji se. To je všecko. Vedle Zděnky,

do níž je zamilován ještě druh:il kolega učitel, ,,nihilista.., intrikán

i malomocnjl nesmělec zároveťr, je tu jiná učitelka, Božena Mráčková,

která se brzy vdá -zase za svého kolegu učitele. Pendant a kontrast

k nešťastné Zděnce. Jeden z učitelri vykládá sice o vyznamu učitelstva

pro národní Život, ale není to nic víc, než co se čte denně v novinách.

okŤikne jej ostatně hned riŤedni ňeditel - poměr jeho k učitelstvu

vystižen tak dosti určitě a typicky'
Zpťrsob karakterové faktury - ethologie - sl. Jesenské v dramatě

je mdlf a falešnj', umělecky prázdnj' a nescelenf. Chce bft realistic-
kou a je jen banálni. Nedovede chytit vzduch kolem osoby, její ráz,
hlavu a vtištěnou marku. Chytí se proto vedlejšího, strakatého a
kŤiklavého, hadrovitého látání figur. Platí to zejména o pokusu za.
sáhnout ristrojí rodiny Zděnčiny, její ovzduší, pŤehled a galerii hlav 

'

v ní, rozběhlfch snah a směrri. Zde je všecko smyté a neodlišené.
Kres]í několik studentri v hrub1fch skvrnách falešně nanesenfch
nesceleně a rozstŤikle bez jediné reliefní linie. V tomto dosti objemném
exkursu vyzdvihla slečna jedinf nejistj' poznatek: že jeden je váŽnf
a smutnj a druh lehkomyslnf a tlachavf. Tyto rozklíŽené Íigury'
jsou nehybné atéžkéjalro v panoptiku. Neživé a drze nahé bez toku
barvy a souladu pohybu.

Na drama ,,v Žiti proudech.. napŤedla se debata emancipační.
Jakj'm právem, je nesnadno pochopit. Nemá styku pŤece s Ženskou
otázkou' Je to prostě drama obětovnosti a mohl bj.t jeho rekem stejně
muž jako ženal

BěŽí tu jen o poměr lásky - sĚatku, ne o poměr sexuelní vribec.
A pak emancipace nemá pňece za uč,e| osvobodit ženu od věčného
zákona, jemuž vedle smrti podléhá cely vesmír: od lásky. Něco
takového byla by ubohá a prázdná zvrácenost. Proto nerozumím'
jak pŤenaivní feuilletony sl. Jesenslré v Nár. listech mohly bj't
autorkou míŤeny proti emancipaci ženslré a jak zase obránkyně
emancipace mohly je pojimat jalro skutečny a váŽn! tok na snahy
emancipační.

Emancipace nem Že nikdy ženu postavit mimo Ťád pŤÍrody, mimo

76yortlásky,ona 
mťtŽe mít pouze snahu zhavit Ženu utrpení a bolestí'

:,Ú' ii zákortten prrnáší. Á.r, tom smyslu není otázka ženská jen

l.á,'i"il;;'aini, ny.n.z dŤíve a pŤed tím ethickou a kulturní. Ne.

r,tr.á ii ien Stuart Mill, ale více a hlouběji a dňíve Dostojevskj'

l'í"i'i":'i"reutzerova 
sonata, BratŤi Karamazovi).
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