
'F'. x. Suobada: Dě.d'ečku, dědečku!

Zv|áštní jemná, laskavá, hŤejivá, srdečná a teskná, po v1 tce bá-snická a pohádkově moudrá, sladká a obziravá práce ien iosledníkus Svobodriv! Jako sgmbol.ickou pohridku, tuším, charakterisoval jejp. KuÍTner. Velmi pŤesně a jemně zároveĎ.

tické naivrrosti a spontánní rozhodnosti a aktivnosti i agilnosti jevese]ohra dílem poclzimní vlaŽné uzrálé kritičnosti, reflektivného,meditativného a pružného symbolismu, jenž svádí, pojímá v sebe cel1fsvět, jenž pŤevádi jej v pohyblivou škáiu horlnot, jenŽ ukazrrje jeho
měnnost, prchavost, relativnost, stiny, tlak, bíc]u, tisk iako ne.

Dědeček je veselolrra v pŤesném, ryzim,fiIosoficky pojmovém, Ťeklbych, smyslu slova. A kdo Ťekne mod'ernímu estetilovi: veselohra,ten Ťekl: sladká, tichá, sladěná moudrost životni, široky, laskavfhudební obzor, objímav.i, a zrcadlivj, duševní superiorita'á votnostdobytá dňíve v nejtužších bojích ̂ ,,ážká"h, lehkost a volnost a ne.spoutanost fabulace, svobodné a rozmarné, právě básnické traktování,hmotn1ich látkovj'ch elementri hry, které tu jsou jen pouhjlm vnějšímrámcem, pouh1 mi znaky, symboly, poukazy.
Vždycky pŤedstavuju si pŤi slově: veselohra nejjemnější esencipoesie, sladkou, tichou, zadumanou, ale pokojnou moudrost, polo_tesknou, poloradostnou, poněvadŽ plyne z pochopení, vyrovnánía kontemplace. VeselohŤe rozumím 

-;at<o 
ÍilosoÍické pohádce, jako

demonstraci zvláštního názoru světověho, názoru resigiu!tctho, jak sidovoluju Ťíci nebo jak se běžně Ťíká humoristickd o, slovem tak častoa t-ak hrubě nechápanjlm. Proti individualistickému bojovnémup.athosu tragedie, proti její fatatistické jednostrannosti a právě realis-

vvhnutelnou, danou surovou látku, nad niž lze se povznést jen kon.

i|"Ái,u"', jen resignujícím pochopením. Jen tak dobj.vá se duševní

,*n"ay na tomto roztŤíštěném, pěnícím a kouŤícím se moŤi slepjlch'

náhodnj.clr a klamnj.ch jevri slepé a náhodné hmoty.

eravi' humoristicky názor světovj'nemá k ničemu dáIe neŽ k tornu,

černu se u nás ňílrává komika. Hrubj. posměch, mstivá tendenčnost

u j"d,,o,t,unná pointovanost, satirická karikovanost a skreslená pi.

tvornost - hrubj' smích, nečistj. Žert a ďrzá frivolnost - to všechno

1" h.,mo,o pojmoaě protilehlé, pÍímo ptotichriďné. Myslím, Že ce]l!

a principielní rozdí] mezi humorem a komikou dá se vystihnout dost

,o,hodoě dvěma slovy, jež sice často se matou a míchají, jeŽ však

v jádŤe stojí proti sobě velmi určitě a rozhodně. Komika - to je

uešelost, pouhé, béŽlé, triviální pŤekypění a podráždění náhodnou,

t. j. neobyčejnou, nezvyklou, podivnou scénou a situací. Nechápu

ji á nevystihuji jejího drivodu, smyslu, rozurnové pŤíčiny, vidím ji

jako zbytečnou a bez čelnou a právě proto, že ji nechápu a nevysti-

huju, se směju. Humot je proti tomu radosÍ - radost z uěděni, h|ub.

šího vědění, neŽ je pouhj.neurovnanf dojem nepochopitelnfch, ne-

zharmonisovanfch, temnjlch a slep:fch jevri _ hluboká, pokojná'

metafysická radost a vnitŤní volnost a svoboda duševní a to právě

z pochopení, zákonného pochopení a utŤídění vší náhody, nutnosti,

slepoty, tísně a klamu života - pochopeni, že to všechno je nutno

a proč nutno a jak nutno _ Žetoje zkušebnf kámen duše, pŤekážka'
jeŽ musí stupůovat její sílu, láska, jeŽ se musí teprve fornovat v umě-

leck1 tvar - a to že je ten pravj. básnickj. i ÍilosoÍickj' problém.

Humor, to je pokus velikého osprauet)Iněnt Života. Život se tu

pŤijímá a pŤekonává mravní a básnickou svobodou. PŤekonává se

jeho fatalispus, jeho náhodnost a lhostejnost, celá hrubost jeho

materiálu. Srdce pÍekonává tu tozltm, duše ducha, chceme-li užít

starjlch, ale stále ještě obsažnj.ch formulek.
Pravj. humor je bolestnj' neb alespoů tesknj.. Chápe život a v po-

chopení je vŽdycky alespoĎ kus bolesti. Nebot pochopit znamená

vyplnit, obsáhnout a tím jiŽ poznat hranice, meze, konečnost, rela-

tivnost. V pochopení je smísena vždy radost i smutek a deprese.
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2t4 Radost' neboť vycházim ze své bytosti, ze svého já, z jeho obmezené
bídy a konečnosti. Smutek, nebot pochopuju, že i druhé cizi já,
i druhá cizí bytost, i druhj' cizÍ ritvar je obmezen]i a konečn]i. odtud
to zvláštní rud.ostně teskné naladěnÍ, jež zdá se mi bjlt pojmov m
kriteriem humoru. odtud vj'klad fakta, že pravj' humor básnick;i
má v sobě vždy momenty pravé básnické tragiky, jest jen jejím
rubem vlastně, stjlká se s ní a sbíhá pňečasto. Všimněme si nejhlub-
ších veseloher Shakespearovjlch nebo Moliěrovych (Misanthropa ku
pŤ.), jaké to tragické temné stiny vrhají jich vysoko a lehce plápolajíci
ohně . . . tytéž ohně, kolem nichž tančí své bezstarostné, v sobě za-
pomenuté, graciesní tance ty pruŽné pestré mouchy básnickj.ch
náIad' her, dojm , vtipri, postŤeh , rozmar '

V humoristickém názoru světovém |eži resignace. Humorista chápe
marnost a lichost všeho dění, vší aktivnosti, všech pokusri luoíťl
realttu. . . a on se odůíká proto vší jednostranné ritočnosti a bojov-
nosti a spokojuje se pouhou ryzí pasivnou kontemplací. Dává se
zmitat vlnami reality, podléhá všem, tone ve všech, je houpán a od-
ráŽen všemi, ale vždy nakonec vypluje z nich a zachytí se na lodi
kontemplativného snu. Humorista uťdí ve]mi dobŤe, velmi bystŤe
a velmi mnoho . . . všecko skoro . . . relativnou oprávněnost všeho
vidÍ . . . je samá nuance' samy pŤechod, odstín a pŤemet. . . vidí
nestálost a měnnost všeho s nejtrpělivějši objektivností a pasivitou . . .
a více, jest i sám subjektivně pŤemetnÝ, poněvadž všemu chce bj.t
spraued.Iiu!' Ano, on jde dál ještě: on zueličuje pŤemetnost, měnnost'
nestálost, prchavost a tedy konec konc pestrou lež a duhovou roz-
marnou ilusiunost života. . . zveličuje proto, aby nakonec ukázal ten
skrytj. bod, to ukryté stanoviště, aby je aglouíI nakonec z tohoto
chaosu. . . ten ukrytj' bod, odkud cel ten chaos dává jednotnou
citovou a náIadovou perspektivu, jednotnou ideovou stylisaci.
Zásluha jeho je pŤirozeně tím větší, čím rozbouŤenější a rozpěněnější
a barvitější a rozptjllenější ten chaos byl, čím nemožnějším zdál se ten
tikol: najít tajny harmonisační kIíč tohoto rozdováděného, roztěka-
ného a rozhlučeného orchestru jevového.

odtud plyne ten zjev, s nímž právě u největších básnikri veselo-

herních se potkáváme: superiorní, rozmarná, bujná favorisace vší

neprauděpod'obnosti, pohádkovité nemoŽnosti, velmi libovolné naklá-
,juíf'" 

íu"*i realisiickj.mi elementy hry, 
.pŤehlížení 

vněj šího 
:1*."

dějového, jeho hmotne, ren bych, normální logiky. Básník citi, že

i"i" r,'","á fakta jsou něco vedlejšího, co je tŤeba pŤekonat, roz-

-.íwnt. rozehŤát, něco, co se musí pŤekonat a pŤetvoŤit, něco, co

neplatí nic samo Seoou' nj'brŽ jen otiskem autorovy rozmarné, supe.

riorní, vzdorovité a rado,tné áuše, poukazem, jejž ukaztrjí, znakem

"",váo"'"-, 
jemuž pouze slouži. livarr 

veselohry _ ÍilosoÍicky

uvěďoměly divák - nebude se nikdy ptát po normálnosti .dějové'

nebude nikdy posuzovat a rozhodovat, jeJi její postup více či méně

p.""aun"a"r,,j,,,"lo pravděnepodobnj...Veselohra musí pracovati

iJoo"*o".'cncjsi itusivností neŽ drama. Ilusivnost její zejména jetoto
,;;;,,,jiná 

než ilusivnost dramatu. Je to ilusivnost ntiladoud, ilusiv.

lost citouého zcelení a citoué ied.notg, ne ilusivnost scén a situací běžně

a korektně vysoukávanj.ch. Perspektiva veselohry vylušéuje se na-

konec' nedrobí se po detailech. Je to to vylovení pevného konečného

bodu ze zmítajícího, houpajícího se, tančícího moŤe změny a zmatku,

jď se zdalo tat ďouho tát pravdo nepodo.bnj'm, nemožnjm. .
Celj.tento rozbor |iso p,o'o, abycr' osv.ětlil styl a komposici veselo-

hry Svobodovy' která netoketuje naprosto nic s mělkj'm a zkaŽenlm

vkusem d.ir,ad.elní běžné rutiny, 
" 

t.t".o právě proto neporozuměla

značná část kritiky a snad i obácenstva. (o posledním nevěŤim to tak

riplně. Viděljsem DědečkapŤi čtvrtém pŤedstaveni a tu pozorovaljsem

uobecenstvamnohotepte t rovese lí ,k terésepro jevova lo inavenek
dost hlučně, alespoĎ tak hluěně jako pŤi lepších a poměrně vniterněj-

Šich komediích staré běŽné tradice na pŤ. pŤi Pailleronové Mgšce.)

Ta část totiŽ, která - jak se více méně upŤímně pŤiznávala - čekala

komiku a která slabě chutná humor. A odtudvšechno její zklamání

z nové práce Svobodovy. Nebot nová práce Svobodova je poctivě

umělecká, snaŽí se fo nu*o.u a podává humor, tu delikátní a vzác.

nou poetickou věc, Lt",oo lze tak těžko deÍinovat a kterou dovedou

cÍtit jen jemně vznícené sensitivní duše . . . tu nekonečně lehkou

a pŤemetnou směs stesku a vŤelosti, myšlenkové hloubky a citového



276 vzleta' touhy a .ozmaru' moudrosti a radosti, meranchorie a impur-sivnosti.
Jaké jiŽ neveseloherní, neveseloherně těŽké a ideové, zdá se tétospecii, thema má nová práce Svobodovat A jak neveseloherně jemně,delikátně, citově a opravdově je pojímá a traktuje.

' Zápas dvou generacÍ. Jedna representována roztomilfm, krocano.vitfm dědečkem, nedrivčŤivym, ivrclošíjn1im, zkušenostmi i věkemobtíŽen rnstaŤečkem, jenž je od jádrakonservativnÍ, k mladému hnutíupjat , proti němu' zauj.at!, zbytečně podezirav1i a bezohledn1f . . .a pŤitom od jádra cobry, m!kk , citov1i, naivní a poctiv , že stačičtvrt hodinlry hovoru s mlad.!m, primj,m, obzíravfm, nadan ma rozunnym člověkem téže m]adé generace' aby byl milj, dědečekcel1i obrácen na ruby. Jaká eminenIně veseloherní figura tento dě.dečekt Jak hluboce i-ímavj' je ten spor mezi id,eoaou, principi.elnt jehosférou, mezi jeho rozhodností a pevností * diktovanou starostí o svě.Ťené sobě dvě rn]adé duše, ohledy pedagogickfmi a citoaouměkkostia oddaností a potŤebou poctropenÍ, slirnce, ričasti a tepia. TentostaŤec, jenŽ principielně stojí p.oii *tad"zi, je smutny, dobrf, poctiv1i,měkk.i člověk, jenž chce právě dobro a štěstí té mládeŽe. Tomutostarci je teskno a smutno v duši chladem osamocení, pod dechembližici se smrti.

Jeltnek: . . . Milá Terezo, není ještě všeclrno vyhránol
J'elinkoati: Já vím, já vím, já vÍm, Antonínet
Jeltnek (poceluje Jelínkovou v staŤecké radosti): No, no, no, staňen-ko. . . všecko se urovná.
Jelinkoad: Snad je to dobŤe, že se staráme; zapomínáme aspoů na tynaše poslední schridky.
Jeltnek (hledí v prázdno): . . .  ba.. .  ba.. .  (poklepává Jelínkovéna rarneno).

. - le1tg 
staŤec miluje nade všecko ty dvě mladé duše, jež s ním válčí,jež bojují proti lásce jeho, která je dusí a olupuje o sebeurčení, radostsamostatného volnélro života,jeho dobrodr.uŽné plnosti a tajemnosti.

Jeltnek (hledí k levé straně a zdlouha hrozí prstem): Já věděl - já to
"--věděi-tohle jsem já věděl . . . jali políčím na ně, že pojedu v ten
' 

u ,n ten den, v tu a v tu lrodinu do města, Že je obě chytím. To jsem

j á dob i e v ědě l . . . (měkne )mo j ed r ahé ,mo j em i ié ,mo j em l adé
iušet Vy, vy' vy, co vás máme všichni tak rádi. . . VY, v}, vY,

co vás musím poňád jalro housátka na pěšinku shánět . . . jen aby

vám dal Pán Brih zdravi a opatroval vás ocle r'šeho zlého . . '

Co je to platno, já tu stále nebudu, a vy samy' samy budete na tom

světském větru, a tam to ostie fouká . . . No? -Jakpak se mrižete

zlobit na dědečka? . . . Vždyé svět není neŽ samé lákadio, samá

past. ' . samá past, dcerušky, samá past. ' . vy, vy, vy, co nám

tak večírek života osvěžujete . . . (Zas|zi.)

I{umoristické kouzlo leží právě v té citové opravdovosti, již obě

strany do boje pŤinášejí, v té vroucnosti lásky a oddanosti, jež se tu

kŤiži s nezastavitelnj.m proudem rozvoje, jeho individuálného

egoismu.
Proti děclečkovi stojí dvě mladé, roztolŽené, udfchané dívčí duše'

jež chtějí Žít svrij život na vlastní pěst. Jim dědečkova láska je pŤe-

káŽlrou. Must ji pŤekonat, musÍ s ní bojovat, a|e nemohou ani (viz

psychologicky pŤekrásnou scénu, v níž vrcholí druhj'akt: Barčinka,

vnučlra Jelínkova, jež chce se pŤímo vzepŤít dědečkovi, láme se pod

tíhou vlastního soucitu k němu, zalita jím) jinak, neŽ laskavě, zbraní

ušlechtilou a jemnou, drivtipem, hrou' lstí. A v tom právě je mravní,

metafysická radost tohoto lrusu: v podívané na tuto citouau ltlu, na

tento ne boj, nj.brž spíše odzbrojení, zaskočení, na celj.ten zjemnělj'

a obrácenjr pendant tragedie. . .
Humoristická nálada vyplj'vá právé ze zvláštního zpťrsobu tohoto

dívčího boje se starcem. . . boje zjemnělého, hiavého, láskou, dobro-
tou a soucitem roztaveného a změklého, ale pŤece zase na druhé straně
docela opravdového, s celfm duševním napětím a s celou citovou
opravdovostí a rozjítŤenim vedeného. objektivním pochopením
a altruistickfm soucitem pro Ži pevně zachycen]i egoismus, samu
podstatu mládí vyplĎující, pŤes všechen obzíravější, meditativnější



278 názor, jenž se v jasn]fch chvÍ]ích v mlad ch duších rozjasůuje. odtud
seriosnost podává si ruku s rozmarností. . . odtud ta nekonečně
lehká směs touhy a stesku, rozběhri a kolísání, me]ancholie a radosti.
Jemné pavučinové náIady dívčích duši, rozšuměnfch a rozehranjlch,
pŤemety smíchu v pIáč, trilkující noty stiíbrného timbru, rychle
vyskakující, hrající a rozpljlvající se bublinky emoční . . . celá ta
rozvíňená ud]ichanost citová je podána autorem v té psychologické
a básnické gracii, s tou měkkou, laskavou a chápajíci plnosti a otevňe.
ností, jež je právě podstatnj'm znakem názoru humoristického.
Žaane v] buchy smichu, žádné hrubé veselí, nj'brž tichá, jakoby
mléčnjlm sklem reflexe ztlumená bi]á radost sympatie, pochopení . . .
a resi.gnace (stále se mi vrací ten pojem a to slovo). Ano, meditativná
resignace, to je poslední konečnj.dojem, jejž pocituju pňi tomto druhu
básniclrého humoru, to je v1 slednjl cit autora, kterj,m pojal obě tyto
zápasné strany. Ukazuje se stejn1 m laskav;irn pochopením, se stejně
rozdělenou a zaujatou pŤízní a stejně ochotn]im prolnutím, stejně
oddanou péčí obě zápasné strany - ale právě v této spravedlivé
oboustrannosti, v této kontemplativné neutráInosti je ukryta hoŤká
vrině resignace. Jak milá, pňíjemná, básnická hra je ten život, cítíte,
ale také jak lichá. . . jak pouze a pouze hra, jak pouze a pouze
diuadlo!Jen tehdy, když se postavíš mimo něj, nežádaje od něho nic,
nejsa v něj vpleten a zapjat.. . jen s tohoto neutrálního kontem-
plativního bodu mŮžeš s klidnou radostí pŤehlížet jeho hru . . .
s klidnou tichou radostí, poněvadž vidíš na všech stranách, ve všech
pŤípadech stejnou pravdu a stejnou lež. Taková je básnická spra-
vedlnost humoristy... spravedlnost slunce, jež prosvítí i bláto
a louže a musi se jim dát lesknout ve chvilkové ilusi jako nejryzejším
kovrim.

Vyložil jsem již v]fše, že veselohra pracuje jinou volnější, ideovější
pravděpodobností a dějovou logikou než drama, že svobodně a roz.
marně traktuje hmotné dějové elementy hry, které neplati nic samy
sebou, nj'brž jen básnick mi náladov 'mi perspektivami, jeŽ nesou
jako dňevěné kolíky květinové koruny. Proto nevadi mi zcela nic dosti
nepravděpodobné rozuzlení tŤetího aktu Dědečka, na němž vza|a

rlraz veliká většina kritiky. Náladově a humoristicky je nutné a zdri-

ffi;;;. '. to stačí již k jeho legitimaci. \ dramatě nebo romrině

fi;i;' mi také, ale nevadí nijak, opakuju, ve ueselohŤe, která má

;il ná .o"*".né, pohádkové, daleko volnější traktování logiky

Iil"'o. PŤipomeĎme si také' že autor vědomě chtěl zabarviti tento

Iii o..r'oi'rÍc/ty (mluví se ve veselohŤe několikráte o starod.riuném

io-anc, z něhož uplétají RriŽena a Barčinka oko na dědečka)' sÍoro.
',,í|'og' 

Docílil tím zvláštní, milé, náladové vrině . ' . a znamenité

p*ii"uí"','k demonstraci citové hloubky a srdečné naivnosti a pocti-

vost idědečkovy,vesměsrysr lnutnj,chkdokresleníjehopodobizny.
J. t.ay, jak viděti, i tento poněkud nepravděpodobnj, akt odrivodněn

vnitŤní logikou básnickou i náladovou.

Děd.ečeí byl pečlivě a s uměleckjlm, náladovj'm pochopením insce-

nován Ťediteiem p. Šubrtem a sehrán s pěknou hereckou pietou mimo

jiné p. Mošnou (dědeček Jelínek), pí Kvapilovou (RriŽena) a slečnou
"c.og.ouo,. (Barčinka), jež ukáza|a milj., hravj., vznícenf a rozmarnf

temperament herecki.

P, S, Děd.eček byl jedné části referent , mezi nimi v prvé Ťadě

p. Jarošovi v ,,České Stráži..' pŤičinou, aby skalpovala nejen autora,

,'i,t,,z i mne, jeho kritika. Děkuju za čest, ale nevím, jak k ní pŤichá-

zim. Proto snad, že jsem pŤed lety vysoko postavil dramata p. Svobo-

doval, pňedem Rozklad.?Ale jaká je to logika,.probohal Dejme tomu,

že Dědeček je slabá práce (což však popírám), co to dokazuje _

o Rozkladu a Útoku zisku? Nestalo se největším genirim, Že napsali

práce slabé, chatrné, bídné, pode vši kritiku? A co to dokazuje o mně?

Což jsem kde prorokova|, že Svoboda je neomgln! ? Nikde nikdy.

Kfitísoualjsem pouze jeho ,,Rozklad.. a ,,Útok zisku.., t. j. pověděl

jsem, Že se mi líbí a vyiožil jsem, proč se mi líbí, co nového a dobrého

v nich vidím. PodepŤel jsem rozborem dojem svrij a zd.ťluod"nil a |ormo-
ual jej U ndzor, jak jsem dovedl. Pověděl jsem, co Svoboda pňináší

v dramatě nového, 1át;inat<, neŽ všichni dosavadní dramatikové naši'

2 7 9

1 - [Viz Kritické projevy 1, str. 325-332 a 344_355.]



281280 než Pippichové, Štolbové, Preissové a j. dívá se na lohu dramatika.
Ti všichni že buď podávají jen malbu společnosti, malbu jejích mravri
a zvykri nebo pouhé individuáIné spory a krise, zápas vášně s povin.
ností podle staré tradice. Svolroda že však nazirá drama typičtěji a
symboličtěji jako demonstraci společenského procesu, společenského
zákona. V tom j e vidět princi pielnt ref ormnost j eho.

To je mťrj názor, kterf jsem zdrivodnil, podepŤel, vypracoval v Io-
gick1f typ. Nevnucuju ho nikomu, ale také mi áoceta-nijak neimpo.
nuje, plivne-li nebo kopne-Ii do něho en passant jen tak zhola v ně-
kolika Ťádcich něj akj' kritick nebo literární Supergenius.

Nesouhlasíš-Ii, Supergenie, bon _ pověz svrij soua, napiš jej, zdri.
uodni a podepÍi iej, ugpracui jej také u logick! tgp á ievšecko v poraatu.
Jen to ie suoboda krítikg, které se dovoláváš. Jínak je to jen saobod.a
raauosti.

- Žertovné pro pozorovatele lidsk;fch běhrl je, že tito revolucionáŤi
dopouštějí se takto v jádŤe stejného copaňství jako reakcionáŤi á Ia
Zákrejs a Krásnohorská. Těmto vftečníkrim tate:nieim není soud
podepŤen a zdrivodněn1ir, vypracovan1f v logickf typ. Nesouhlasil jsi
s někj'm nebo nelíbil se ti někdo, napsal jsi to a vyložil proč, zd'ťtuod'nil:-pŤijde Zákrejs nebo Krásnohorská a jen tak en passant zhola kop-
nou a plivnou: měl jsi souhlasit a mělo se ti líbitt

A zde je to v jádňe tfž nesmysl a táž hloupost. Táž zákrejsovština,
jenže obrácena na ruby, kožichem navrch. Souhlasil jsi s někfm a IíbiI
se ti někdo, napsal jsi to a vyložil proč, zd.úuoď.nťi _- prijde p. x.
z ,,Moderní revue.. nebo p. Y ze ,,StráŽe.. a jen tak en passant zhola
kopne a plivne: měl jsi nesouhlasit a nemělo se ti líbitt

Tam fanatikové rlcty a souhlasu, zde nerlcty a nesouhlasu _ fana-
tikové v obou pŤíkladech _ kritikové nikde.

Tolik jednou provždy na všecky adresy,'ponévadž nemám chuti
starat se o to, kdy a kde které veličině nelíbil se některf mrij čIánek
nebo některá má studie. Ale zejména a pŤedem těm v]|,teĚníkril, tteri
provozují v]iborně dvě Ťemesla současně: nadávajÍ vám risty a pŤitom
současně rukama vás vykrádají.

Iuo conte Voinouič.: Ekuinokce - Jan Ladeck!: Dua suětg

Drama charvatské]ro básnika nese, myslím, v celé své stavbě a

u 
"Jo- 

svém stylu jížnt masku. Děj brutální, vnější, romaneskní i ro-

rnantickj' je hozen s jižní nonchalancí na prkna. I.{epcutá nás s umě-

iectého hlediště. IJměIecktÍ, psgchologickti |ormace je právě to, co mu

schá z i . J e v t ompa t r ně r o zdí l t y p r i l i t e r á r n í ch , j enŽ j epodmíněn
v poslední Ťadě rozdílem plemene a klimatu. Nás lidi severu, medita-

t i vné, těŽké,utonu lévmlhách,za j imáněco j iného,nežhrubémasy
dějové, nakupené na sebe s improvisátorskou povrchností. Lidem

jiinim- alespoĎ prriměru jich a normálnímu jich typu - je zase cizi

naše mikroskopická analytičnost, odstiíující rlzkostlivost, motivující

a tŤídící klasiÍikace _ celf ten volnf, bolestny, tich a zešeŤelj' pro.

ces psychologického draní peŤí nebo cupování šarpií. Proto na nás pti-

'oni p. VojnoviÓovy Ekuinokce více jako féerie, než jako drama, více

.y"" nál"do.\.ě a emočně, neŽ psychologicky, více jako obraz, než jako

siavba. V panu VojnoviÓi je totiž kus elementárního, Živelného básní-

ka, kterf má smysl pro kolorib a atmosféru, kterj, dovede chytit

hrubá, elementární, hromadná hnutí lidská, kter1 jasně vycituje

od.vislost člověka od sil pŤírodních, temnj. fatalismus a slepou my-

stiku klinatickj'ch, fysickj.ch a dědičnj.ch vztahri. Tento natura-

Iisti.ck! mgsticismus houpá a rytmuje hru p. Vojnoviéovu svymi tma.

vjlmi fatalistickj.mi vlnami a zved.á ji nad to, čím by jinak zristala:

něčím mezi melodramatem a féerií.

HŤe p. Ladeckého, jíŽ se po dlouhém a obětavém boji kritickém

v ,,Českt Thalii.. dostal na jeviště Národního divadla, chybí konec

koncri totéž, co práci Vojnoviéově: centrtilnt, psychologickd idea dra-

matickci,id.ea, která klene d.rama a.podává jeho stylov:i klíč. NeŤíkám

tim, žehra p. Ladeckého je psychologicky tak neYypracována a pouze

vnějškem zformována jako Ekvinokce. Ne, je tam dost psycho-

logické kresby, je tam d.ost charalrterové malby genrovitě pointované
-.-- ale to všecko nedá ještě tu stylovou ideu, která dělá drama drama-
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tem, na nÍž musí b11it stavěno jako tělo na srdci, jeŽ jej rytmuje, stavÍ,perspektivuje. Řeknu to jednim slovem: ve hňe p. l,aaectěrro nenípsychologického proc.esu ideového. (Psychologicie mahg neŤíkám,
to je něco podstatně jiného.)

Vezměte si hlavní Íigury a pŤesvědčte se. Tu je nejprve téžce zkou.šen;Í, poctiqi a trochu hrubozrnnjr lesnÍk KaIaš, Ve ávou směrech jepňedmětem dramatického našeho zájmu. PŤedně: je to poctiv ec, jenŽ
bojuje s pomluvou zlodějťr, a čestnj', slušn.f muž, jenžuvalil na sebehněv zvrhlé otrokáŤské hraběnky. Poctivost jehá jasně se dokáželidem, lrteňi dovedou a chtějí vťrblc vidět (komtese Vilmě a baronoviBurianovi), a komtese ViImě ukáŽe se nadto i jeho hlubší čestné nitro(když jí radí postavit manželství na pravdě). To má jistě dramatickjzájem - ale psychologick}? Nevím, .r, t.-. Je to docela běžn!,vnější,právnick.i pŤímo akt, jak se zjistí poctivost lesníkova: sekvestrací . . .Kde je tu jak;i psgchologicky proftemt Jaklf proce s psych,oiogick!?
Poctivec, poctivec. A mflil se, kdo věňi' intrikánu Schneiderovi.
To je všecko.

AIe KaIaš trpí jinak ještě, neŽ pomluvou ve službě. A zde jsme
u druhého a Ťekněme hned, da]eko drileŽitějšiho puntíku, kter1ilm jepostaven do centra našelro zájmu. KaIaš musil se tátiz - pr,a ,;1"o,,/eÍy, poďtrhuju hned - oženit se svou nynější chotí Františkou,někdy komornou hraběci. Proč musil? Byl k tomu prostě komandován,jak již je takov.f barbarsk nemrav ve sluŽbach panskych. Z tohobere si strašné podezŤení proti minulosti své ženy, pod,ezŤení, jeŽ
otravuje a hubí po pln1fch patnáct let manželstvi, t.ieré by jinak
TŤlo b.ilt šťastné, poněvadž žena miluje muže a v]astně v iaáre i onji. PodezŤení, jehoŽ lučavka pÍi otevŤeniscény, po patnácti letech, anido-st málo ještě nezkysla a leptá, hlodá a hryze nelítosně dáI na srdcinešťastného muže. Chápete hned, že autor uloŽil si za problém vy-léčit tohoto dobrého muŽe. Ale, bohužel, usnadnil si zase neobyčejnětento rikol. Čekáte unitínt, psgchick! proces' jak]i,m neštastná oběťpochyb a spor vnitŤních z nichvyrr"a" _ jakym ethLck3irn procesemse povznese nad ty Žalostné duševnÍ močáIy abažiny - aie místo tohozase d.ocela uněišt, rgze unější rozuzlent. Byto to Pro mne bolestnÝm

21|2páním - ten pátj' akt, kdy pŤesvědčují chudáka Kalaše o čisté

,ni"u,"',' jeho ženy docela po notdÍsku, Iistinou, ilokumentem, paptrem

Átiotig^, na nějž by ji i soudce musil osvobodit, i porota propustit.

n,o.fo se zase: kde je zďe psgchologÍck3i proces, kde je v bec nějakf

|syctrologickj., uměleckjl, vnitŤní zájem? Není to ryze povrchové

a vnější, pouze na kombinaci děje a náhody za|ožené?

Pan autor namítne snad, že tak starého skeptika nelze vyléčit

jinak, neŽ nahj,m, hotovj'm faktem nějakfm. Sit, ale pak neměl si

l,.in". takovj'problém stavět, nedal-li se jinak Ťešit, než takto, ba.

nálně. ostatně ani toto rozŤešení není povj.šeno nad všechny pochyby

a není tak pevné a rozhodné, jak se snad p. autorovi zdá. Každému

hlubšímu znateli lidské duše napadne, že do člověka, jenž o jedné

myšlence vášnivě ve dne v noci hloubá _ nota bene, člověka, žijícího

již povoláním svj'm většinou v samotě _ pŤedstava ta často ráda se

zaryje k nevypuzení a vzpouzí se sebe jasnějšimu rozurnovému

vyvrácení. Že poruší často normální funkce duševní a rozruši to'

čemu se Ťíká duševní zdraví.
Psychologickj. proces není také žáďn! u barona Buriana, osvíce-

ného moderního šlechtíce, neobyčejně ušlechtilého a velikodušného

sice, ale, psychologicky, zase bez odstínri, uzltl, záhad. . . celého

l;tŤiŽeného z jednoho sukna. Stejně schematická je také vzdušně

šlechetná komtesa Vilma, která projde ovšem krisí, když v den svatby

dovídá se o ničemnostech své matky, a|e jak projde a jak z ní vyjde,

o tom již nic nevíme' To nám již zastŤel autor a oddálil naší pozornosti.

Jen jedna figura ze hry je kreslena s jistou psychologickou intuicí.

Je to zvrhlá, znuděná a pustá duše hraběnky Riehlensteinové. Na

konci čtvrtého aktu, kde ušlápnutá t}1,čí se v celé despotické své

grandezze, chce se dát raději hmotně zničit, než by povolila novému

duchu a směru, kde komanduje k sobě služebného psa svého Schnei-

dera a s ním chce ďtŽet ztracenou posici _2flg, cítíte, vězí kus drama.

tické poesie. Škoda, Že tato silně myšlená scéna z stala osamocena'

a že z ni autor víc nevytěžil neŽ pointu aktul

Hra p. Ladeckého mne celkem zklamala. Čekal jsem od autora

seriosnější, umělečtější práci. A zaIim, nevím, ale cítím to všude,
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vane z jeho dramatu mnoho konvenčnosti, prostŤednosti, paktovánísnad i rimyslného. Celá práce směŤuje zŤejmě k tomu pruroon".,e.ua v jádŤe protimodernímu pseudog.n.u, jemuŽ Ťikaji obraz ze žiaota.A odtud je k opravdov{ celé, s{,to'lo poesii dramatické - a nicjiného si nežádáme - pŤiliš daleko.

aby sestupoval hloub a jinudy, jinjmi posud neotevŤenfmi stezkami 285

do šachet Života. Kombinace psychick$ch prvkťr a kombinace linií,

jeŽjižznáme odjinud, tŤeba zde užity na novém obsahu a ději, na nové

iátce, nemohou nám dostačit. A zde je bod, proč pŤi vší rictě a sympatii

k ryzímu a poctivému umělci v Zeyerovi nemohu v něm vidět toho

tu rce brisní/ta, jakého v něm vidí jeho ctitelé. Toho psgchologického

centra, v něž se sbihají všecky práce u veiikj'ch básník ' toho centra,

jehoŽ odrazem a proměnou jen je ten kterf paprsek; té podložené,

matematicky jasné formule, jeŽ stojí pod všemi stavbami jich ne.

proměnně a na niž se dají konec konc vŽdycky svést jako ve svrij

klíč a ve svou pojmovou esenci. . . toho tu nenalezám. Co kterf umělec
platí sdm sebou (a ne jen situací Svou v určitém prostŤedí' poměrem

k druhfm, k vrstevníkrim), pozná se neomylně cle jeho psgchologie: co

tu odkryl, jakou methodou šel, jaké typy našel. A zde ne|ze se klamat,
že v těchto posledních stěžejních otázkách literární kritiky dopadne
odpověď chudě. Psychologie Zeyercva je pŤedně celá stará methodou
svojí a po druhé (první by mi ještě nevadilo) stará i ve ufisled'ctch
svj'ch. Nenašel žádn! novy typ, aie nekonstruoval nově, nevysvětlil
nově, nepodal ani v novém plánu žádnj'typ starjr.

Není z dynamickych sloŽek v procesu literárního a psychologického
rozvoje. N{ezi ním a Vrchlickj.m je daleko více podobností a základ-
nfch, než se primavista zdá a než si jeho obec snad uvědomuje.
oběma bylo souzeno shrnout, vypracovat, někdy vykrystalisovat'
jindy variovat obsahové a formové typy vnější a uložené z vnějška
a dané. V obou bylo mnoho píle, vytrvalosti, pasivity vribec. oba
byli diletanti a sběratelé, v obou vyvrcholil se historismus v celé své
oslnivosti, ale také mdlobě.

Stává se někdy, že poslední bj'vají prvními. To je pŤíklad Zeyer v.
Poslední Mohykán romantiky stává se prvním ascendentem deka-
dence nebo mysticismu a novoidealismu. NeŤíkám, Že toho Zeyer
nezasloužil a že tim mladí mystifikují nebo politisují. Ne, vnitŤní
pňíbuznost jest patrna a logika descendenční také' Ale je mi na druhé
straně také jasno, Že čim vÍce brrdou mladí pŤekonávat status quo'
tím více bude mizet.

Julí'us Zeger: DoÍta Sanča - Jaroslau Vrchlick!: Marie Cald.e-ronouri - Henrik lbsen: John Gabriel Borkman". t,n č,,,,,t,,,opuštěn!

Z obou španělskfch historick.fch her pp. Zeyera a Vrchlickéhostoji uměIecky vj'še trageclie prvního. N";"n ž:;; i'"".i"iu,n,nokoloritu, nejen že dramatick.i l"-p.."..,"nt Zeyer v je daleko větŠí,prudší, nervovější než Vrchlického, ale i zvláštní, jak bych to Ťekl,stglouou psgchologii. Hra p. Zeyerova má ve ,l,e,., p.y"t,orog'.ke*thematě,vkrajnosti a zvratu vášni neobyčejně jasnovidn;ich a clrladně,kamenně ovláďan] ch, rozhodně něco zioho' 
"o 

na nás d. še zvláštnÍmnepŤirozen m, jak se Ťíká, žárem i chladem současně,"z neilepsicha nejzvláštnějších lrer Calderonoqfch. Naproti této prudce točící,prudk;imi purpury a dusn:fmi stÍny se lámajÍcÍ vášni, která zachovávápŤitom nejvyšší sebev]ádu a zvlášiní rozumovou povyšenost, která semstí chladn m vj.počtem a s jasnovidnou r'čelností, prisobÍ rozlámanérétorické drama 'p. Vrchlickeho mdle a slabě. x.nizaanlr,"l"a'",.ného terče dr4maticlré dynamiky, napětÍ a spátlu hry, ani ryze vnějšísituační jednoty.
ostatně ani hra p. Zeyerova nehledá v umění noqfch cest a jevlastně jen podaňenj' epigonsk experiment. Zťlstává ovšem vŽdytictyhodna ta smělost vrhu dramatictroho, ta opravdu odváŽná ma]bakouŤícÍch se a pak v led ztuhl ch vášní' ta šíŤka obrysri a gtanďezzaIinii . . . a]e konec koncri žádáme pŤece od básníka, aby byl ta rcemnov ch psychiclr ch situací, atiy oany.vul no.,,e krajiny v duševnÍmsvětě, IámaI nové cesty a sekal nové jezky do panensk1fch pralesri,



286 ÁIe jedno z stane pŤece: velikj'pŤíklad tohoto člověka, ktery bez
theorie realisoval svj,m životem nauku neznámou ještě snad, těžko
chápanou moderním člověkem a neformulovanou snad ještě nebo
špatně formulovanou: nauku o krdsném žiaotě, o žtuotě krásném jako
umělecké dilo, o žiuotě naziraném iako ttitka k uměIeckému dí/u, Je
pravda, žeZeyer je formoval z látky nejpoddajnější, že sochu svou
stavěI z materiálu nejměkčiho: ze sn a ilusí a dojmri -ze všeho,
co se vzdává, stojí a nerozbihá, co zachovává otisk měkce a snadno,
a stranou, v tichu, za stěnami _ ale stavěl ji pÍece a snad první.
PŤijdou jiní, kteŤí postavi snad ze vzdorovitější a vzpurnější hrnoty
a ve víreclr větrri a vod _ ale budou to konečně také sochy a symbo-
lické dědičky soch jeho.

osmjl rok již probíhá jako ,,nemocn;f vlk.., jak se praví ve hŤe
Ibsenově, ve své kleci ve velikém sáIe zašlj,ch íu."l. á vybledl:ich
gobelinri a ztrnuléhomasivního nábytku v empirovémstylu, vevelkém
chladném a mrtvém sále mrtvého a chladného domu živá mrtvola,
John Gabriel Borkman, šedesátiletj'staŤec, kdysi Ťeditel veliké banky,
velik conquistador zlata a štěstí celé zemi, víra a naděje tisÍcri, nyní
propuštěn: trestanec, potrestanj' zločinec, podvodník a zloděj jměni
tisÍcri, odbytj'a zahrabanjl člověk, hanba rodiny, potupa a siud své
ženy. PŤed osmi lety, kdy jej propustili ze žatáIe, v ntmž proseděl
pět let po svém pádu, zapadl do tohoto mrtvého domu, iejz 5emui rodině jeho proprijčila blíženka jeho ženy, slečna Ella Rentheimova,jediná, jejíhož jmění v bance uloženého Ťeditel Borkman kdysi se
:Ť"lu'..l' 

a tak je zachoval jeho majetnici. Pied osmi lety veiel do
tohoto domu hostinné ritrpnosti a nevyšel z něho po cetj.crr osm let
na krok, nepŤestoupil ani prahu jeho. V starém slavnostnÍm sále
zámečku čeká a čeká, aŽ se osud jeho obrátí, až ti,kdožjej pŤivedli
k pádu, pŤijdou sem k němu, k tomuto psacímu stolu, za nÍm a odprosí
ho zde za pŤíkoŤi a uvedou kráIe z vyhnanství na jeho vlastní dědičn;i
tr n. ,,AŽ udeŤí má hodina odplaty _ až nahlédnou, že se beze mne
neobejdou _- aŽ pňijdou sem, do sálu ke mně - a polezou ke kiÍŽi

a budou prosit a žebrat, abych vzal znovu banku do rukou -l Novou

iunk.,, kierou založi|i - a s níž nic nemohou svésti - (postaví se

i.p,u"i-' stolku jako dŤív a udeŤí se na prsa).. zde chci stát a je

.,riimoutt..r Borkman, ač syn horníkriv, jak vidět, je duše aladaÍskri,

i. 
" 

'oa" králri a dobyvatelri, duše mužná, vypjatá, tvrdá, k nejvyšší

metě namíňená. Touha po moci, žddost moci, to je celá vzpruha jeho

bytosti, ta ho celého určovala a hnala. Jako hoch slyšel hluboko pod

zámi zpivat kov, zpívat touhou, aby osvoboditel vynesl ho ze zakleti

a dal mu rozlít se celou zemí a celym životem' a odtud nemá pokoje,

odtud pálí v hrudi touha ,,probud.it zlata spící duchy... Nové nesmírné

továrny c]ntěl za|ožit. rozestŤít celou sít obchodu a celé žíloví Života

a štěstí zemí, mrtvé žíly kovu chtěl učinit tekut:fmi a dáti jim pro-

síkati celou ňíší -ano noYou velikou Ťíši života a štěstí chtělza|ožit -

sobě Ťíši slávy a moci - ostatním fíši štěstí. Veliká, tvrdá, svalnatá

duše, tedy prav1f conquistador, duch .bojovnj' a dobrodružrt!, typ

pravé mužnosti podle Nietzscheho, kterj'je stavěn právě podstatně

nietzschovskj.m elementem.. uitli k moci. A. totéž, co radí Nietzsche

lidem: aby této uitli k moci obětovali zženštilost, měkkost a slabost

osobního štěstí -totéž dovede Borkman: aby se domohl místa Ťeditele

banky' obětuje Ženu, která jej miluje a kterou i on miluje - Ellu

Rentheimovu. Ví, že ji miluje člověk, jenž mu mriže pomoci k žáda-

nému místu, k podmínce vší další jeho činnosti, avzdá se jí, pŤenechá
ji soku svému, oŽení se s lhostejnou sestrou její. Ale nepomohla nic

tato oběé Borkmanovi. Stoupal, stoupal sice nějakou dobu, ale v kri-

tické chvíli, kdy odvážně sáhnul na cizi peníze, ovšem s myslem,

Že j e po zdaiené spekulaci vrátí, padne zrado u téhož člověka, advokáta

Hinkla, jemuŽ chtěl postoupit Ellu Rentheimovu. Ta totiž miluje dále

Borkmana, odmítne ruku vášnivého advokáta, ktery pak ze msty

zradí Borkmana' odkryje v kritickém rnomentu jeho nesprávné

manipulace, pňivede jej pŤed soud a do vězení.
Tragická vina Borkmana je s neobyčejnou básnickou silou a psy-

1 - John Gabriel tsorkman' Paris, Leipzig, Miinchen, Albert Langen, 1897n
str. 6ti.



288 chologickou hloubkou vyložena v druhém jednáni, a sice risty téŽe
EIIy Rentheimovy. Borkman dopustil se na ní zločinu tisíckrát většího'
než jsou všecky zločiny zákoníka trestního, za něž jím opovrhují
|id'é, za néž je mrtev ve. společnosti a za něŽ nenávidí jej jeho vlastni
žena a vyhj'bá se mu vlastní syn; zločinu, jenŽ nemťržeblt odpuštěn
ani na tomto ani na onom světě: obětoval její i svrij nejvyšší a nej.
ryzejší život citoqf svému prospěchu. ,,Zabiljsi ve mně život lásky,..
praví hluboce Ella. ,,Víš, co to znamená? Bible mluví o tajemném
hŤíchu, jenž nebude nikdy odpuštěn. Nikdy dŤíve jsem nerozu1něla,
co se tím míní. Nyni to chápu. Ten velikjl hŤích, jenž nebude od-
puštěn - to je hŤích, jehož se dopouštÍ, kdo zabije život lásky
v člověku.., o něco dále: ,,opustil jsi ženu, již jsi mitoual. Mne, mne,
mnel Co ti bylo nejdraŽší na světě, to jsi svolil prodat, abys z,toho
vzal užitek. To je ta dvojí vraŽda, již jsi zavinil. VraŽda tvé vlastnÍ
duše i mél..1

To je tedy ideovj. a dramatickj/ klíč nového dramatu Ibsenova,
oblouk, na němŽ je stavěno, pilíŤ jeho klenutí. Jen zrlmyslná slepota
nebo zlov le mriže nevidět grandiositu a sílu této ideje, její krásu
básnickou i ethickou' A jak drisledná je lbsenovi, celému jeho básnic-
kému stylu. Ano, to je on, jak ho znám a jak je mi drah;i jako nikdo
snad ze současníkri: básník individualismu, básník svatosti a ne-
dotknutelnosti vnitŤního Života, kter jej hájil vždy proti ritokrim
a asimilaci vnějšku, ristŤedí, společnosti všeho nesvého, cizího a násil-
ného. Ano, to je on, básnÍk nového rodícího se světa, básník vrile
a snu k nejvyššímu zenitu vzletlé, ale pak klesající s pŤeraženjmi
kŤíďy. Nov1f svět - svět štěstí, síly, radosti a svobody _ nem že se
nikdy u něho zrodit, něco sedi na něm jako upír: minulost, vina, hŤích.
A pak nezblvá lidem nového světa, kteŤi chtěIi krásně žít, nic, neŽ
krdsně, suoboilně a čistě umírat (Rosmersholm, Hedda Gablerova).

Zajimavé je, Že Ibsen, kter;f v tolika lrrách jako v NoŤe, IÝepiíteli
Iidu, StauitelÍ So/nessu a j. bojuje za voln]i rozpuk a rozkvět individua,
za právo individua proti všemu druhénru, kaŽclému tlaku vnějšímu,

zde takov! ripornj. a tvrdošíjn1f rozběh a vykypění alespoĎ kritisuje,

chová se k němu neutrálně alespoů, ukazuje je pŤemožené a motivuje

poráŽku tu a ospravedlůuje, jak jsme viděli' ethicky. Je to zŤejmá

kritika individualismu nietzschovského, poněvadŽ Borkman de facto
je ritvar nietzschovsk1i, personiÍikace jeho v le k mocť. Tento krajní
a tyranickli individualismus lbsen, jak patrno v Borkmanovi, ne-
pŤijímá a nehájí. Naopak: odsuzuje ho jako egoismus. Mezi egoismem
a individualismem liši tedy i Ibsen velice jasně. Prav1i individualismus
-- volnj' vnitŤni Život duševní - nesnášÍ se s násilnictvím onoho.
PŤes znesvěcen1i a zašlapanf svrij i cizi život citovj. není cesty k slávě
a moci - není tu ani moc ani síla _ jen násilnictví. Ta zima, iež
Borkmana ve čtvrtém aktě zabije' je symbol tohoto ethického pro-
b]ému. Ani v něm ani kolem něho nebylo tepla srdce a duše - on
sám byl jen sobeckj'počtáŤ aŽena jeho Gunhilda taktéž.

Škoda, Že tato bez odporu silná a hluboká idea nenašla ve hŤe
Ibsenově tak silného a jednotného symbolu dramatického jako ve
hrách jinfch. Idea ta totiž není, pŤesně rrluveno, podána dramaticky
_ netvoŤí proces dramaticko.psychologick - nfbrŽ je podána
pouze epicky v jednání druhém. Borkmana nezniěi Žádn! unitínt
moment - Žáďn! moment psychologickj/ - neuzná a nepozná svou
vinu, nepodrobuje se jí a nebere za ni trest. Toho procesu svědomí
poznávajícího a rozdírajícího se, jejŽ podal tak mistrovsky Ibsen
v jinfch sv ch hrách, pŤedem v Rosmersholmu, zďe nemá.

A dále: drama jeho není stavěno jen na této ideji (která by pŤece
stačila je unést velmi dobŤe), nlbrž je tu jinj' ještě proces, kterj'tvoŤí
vlastní dramatickou dynamiku hry a zajimá větší její část: totiž
poměr syna Borkmanova' tŤiadvacetiletého studenta Erharda, k ro.
dině jeho, k jeho matce, k tetě Elle Rentheimové a otci. Po této stránce
je Jolrn Gabriel Borkman tragedií stáŤí opuštěného mládím, jež je
nechápe, jeŽ se vyrve rikolrim, jaké mu ono ukládá, jeŽ za svfmi
novjlmi potŤebami a poŽitky pŤechází pi'esně k dennímu poŤádku.

o Erharila, jenž je personiÍikací mládí, pŤe se a zápasi mezi sebou
celá minulost, všickni staŤí, všechny jejich směry. Každf z nich chce
jej získat pro sebe, chce mu uložit, aby je nesl dále a pokračoval jeho
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čarou, chce v něm dáIe Žít a prisobit. Ella Rentheimova pŤenáší na
něj svou lásku, již kdysi chovala k jeho otci, chce ho mít u sebe
alespoů ten krátk]i čas, inež zemŤe, chce jej adoptovat a zemŤít tak
v ilusi mateŤství, po němž toužila a o něŽ ji provŽdy star1 Bork-
man podvedl. Matka jeho, Gunhilda Borkmanova, ukládá mu velikou
ideálnou misi mstitele a očistitele jména Borkmanova. Má vystoupit
vysoko na společenském ŤebÍÍku, velik mi činy uvést v zapomenutí
vinu a pád otce.trestance. Vykládá to sama s opravd.u tragickou
a hr znou silou starému bankrotáŤi na str. 122 a I23:

Pant Borkmanoari: Chci zŤídit pomník na hrobě.
Botkman: Sloup hanby míníš asi?
Pant Borkmanovri: o ne, to nebude pomník z kamene nebo kovu.

A nikdo nebude smět vleptat vfsměšnf nápis do pomníku, jejž já
stavím. Bude jako živj.plot strom a kŤovin hustě zasazenfch, zce|a
hustě kolem tvého života ve hrobě. Zakryt má všecko to temné, co
jednou bylo. A v zapomenutí ukr1it pŤeď lidmi Johna Gabriela
Borkmanat

Borkman (hlasem chraptivym a Ťezavj.m): A takové dílo lásky
chceš lg vykonat?

Pant Borkmanoari: Ne vlastní silou. Na to ne|ze pomyslit. Vycho-
vala jsem si k tomu pomocníka, kterjl by svrij život dal pro to jediné.
Bude žít v čistotě a vfsosti a světlém lesku, takže tvrij vlastní drilnÍ
život bude jakoby vymazán zde nahoŤe na zemil

A po tŤetí, otec jeho, starj.John Gabriel, když byl skepsí starého
druha svého, měkkého a slabého ilusionisty Foldala, vyléčen ze sebe-
klamu, že pŤijde k němu staré štěstí samo, a vidí, Že musÍ vkročit
Znovu do plné, rvavé tísně životní reality, Že musí ven do strašné ne-
pohody života, opustit věŽ své pÝchy a ilusivného sebeklamu, pro-
bíjet se Znovu od začátku, chce-li vribec někam dojít _ star John
Gabriel chce mu podat také ruku a chce s ním, zapjat v jeho rameno'
vyjít do boje.

Ale Erhard nepoddá se nikomu z těchto tŤí starcri a invalidri života.
Necítí s nimi, jich svět je mu odlehlf a dalek;i, jiné živé pŤedstavy
kvetou mu, bijí se a vzpírají po slunci. odvrátí se ode všech a odjíždí

d'aleko od.tud., clo ciziny se ženou, kterou miluje. Saně jejich' které

pŤejedou starého Foldala, jsou symbolem mládí, jež vesele a lhostejně

v cinkotu rolniček pŤešlo pŤes odbyté, těŽké, marně po něm roztou-

žené stáŤi.
A hle, jedin:i tento dobromysln rněkkj/ romantik a ilusionista,

jedinj. tento Folda|, jenŽ nemá již od života čeho žádat, jenž na

všecko jiŽ sám resignoval, jedinf tento Foldal chápe mládí a pŤeje mu

od'vahu dobrodruŽství a udychanost vyŽíti Život - tŤeba jely jeho

vozy pŤes jeho prsa, pŤes prsa padlj.ch uprostŤed cesty života.

Touto druhou základní ideou svou _ bojem stáŤí a mládí - je

poslední drama Ibsenovo pendantem, novou versí mnohem celejšího

a jednotnějšiho Stauitele Solnessa. Tam stáŤí, jeŽ se bojí mládí jako

soud.ce svélro a jež se jím dává vylákat v díla pŤesahující hranice

možnosti, v absolutno, v němŽ hyne, - zde stáŤí, jeŽ chce najít po-
mocníka a pokračovatele v mládí a je jím odkopnuto. Také figura
Johna Gabriela je konstrukcí odlika a dosti mdlá odlilra stavitele
Solnessa. Typ genia, vúle k nejvyšším cílrim sestŤeděné a napjaté'
po vládě nad pŤírodou baŽící, jeŽ ji chce zotročit a jejími silami chce
dát sobě poslulrovat, z možnosti a reality se vymykající a v absolutno
se Ťítící. JenŽe Borkman má kontury reálnější a nese dost jasně pečet
techni.ckého stoleti a zpodobuje geniálnou dobrodružnost a dobfvavost
ve formách a barvách'doby národohospodáŤské a podnikatelské.

Pokládám Borkmana za slabší hru Ibsenovu a napověděl jsem jiŽ
vj'še, proč. Dynamika hry, jindy u Ibsena tak obdivuhodně sjedno-
cená a gradovaná vjpočtem neomylnj.m, je toztržena ve dvě ideje,
z nichž první nedošla, zďá se mi, dost určité a opravdu dramatické
formace, není vyjádŤena procesem dramaticky psychologickym'
n brž skoro jako pouhá these, pouhy dialogickj.exkurs. Ta nejvyššího
obdivu hodná síta jeho, s jakou dovedl pomysly metafysické nebo
etické, jich zápasy a rozpory formovat konkretně v dramatické a
psychologické procesy, ta síla, která stavěla současně dvojí stavbu:
dramaticky dějovou a nad ní nebo s ní ideově symbolickou, která ďo-
vedla do zcelaběžnych, pravidelnj'ch, lidsky reáln1ich a konkretnjch
dějri vložit vyšší romány ideové, vložit těŽší a obsažnější dramata
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metafysická a duševědná - ta sÍIa zde Ibsenovi dosti patrně selhala.
on, jenŽ dovedl v někter ch hrách jako nikdo druhj.sloučit ideov
symbolismus s psychologickou plastikou a názorností až krajně rea-
Iistickou, upaď jiŽ zde leclrde v schematičnost a scholastiku, v symbo- ,
lisaci d tout prix, jakou vidím na pi. v symbolické pointě náhodného
f.akta, Že starého FoIdaIa pŤejedou saně mladj.ch, odjíždějících do
dálky.

Ale i toto slabši dílo Ibsenovo je pŤes všecko, co namítám, poŤád
ještě uctyhodně grandiosní. Sláva velikj'ch, široce vrženj'ch ideovj'ch
linií hoŤí poŤád ještě, tŤeba v západu, nad jeho architekturou, tŤeba
zdi již povolovaly někde a pukaly. Člověk maně cítí tu pronikavou
magii zŤícenin, jak pravi v jedné pŤekrásné básni v prÓze Baudelaire.

Ze všeho pŤedchozího je patrno, jakvysoko cením a miluji lbsena.
Řitam to rád nahlas, poněvadž stalo se mÓdou dnes ho snižovat a
Iíčit jako konfusního mystiÍikátora, kterj. neví sám, co chce, a baví se
tim, že vymfšIí šarády, jež dává pak luštit obecenstvu. Nic nejapnější-
ho a absurdnějšího než tento klep. Rozebral jsem zde šíŤe Borkmana
a čtenáŤ vidí, jak logická, pŤesná, matematicky zváŽená a určená je
jeho struktura a všecky jeho prvky. Chápenre, že klasickfm doktri.
náŤ m francouzskj'm jako Faguetovi mriŽe bj't Ibsen nejasny nebo
lépe nepohodlnf a bizarní _ nedivíme se nic tomu, poněvadž známe
jejich názory na divadlo, kde žádaji t1iž geometrick1i vzorek rozporu
mezi vášní a povinností pŤekládan1i do rrizn;ich variací. Jejich di-
vadlo je suclrá psychologická fysika _ to, čemu Ťíkáme poesie
dramatická, síla ideového symbolismu, metafysickj' problém dra-
matickj. a co nejvyše na dramatě ceníme _ je jim nepohodlné,
nejasné, vadí jim, jde proti jich vkusu a tradici. Uvědomte si, jakou
nechué mají k Shakespearovi, jakou ke Goethovi, kteŤí nedoveďi se
posud zachytit a zdomácnět - ani v nejskrovnější míŤe - na jejich
jevištích.

Je to vribec averse stŤizlivé povrchnosti proti hlubšímu netafy.
sičtějšímu nazírání Života. K tomu pňistupuje, Že nejvíce konvencí
a nejztrnulejšich opŤedlo hlavně jeviště francouzské, které více než
jinde stalo se orgánem zábavy obecné a vyhovuje pohodlnosti a spo-

Iečenskfm pŤedsudkrim obecenstva ryze světáckého a mě]kého. Ne-

znám opravdu stŤízlivější, plošší, titěrnější a prázdnější literatury,

neŽ jsou francouzská dramata. Všichni hlubší duchové v našem století

vyhnuli se buď jevišti, sestňedili se do románu nebo pcesie, lrde ne-

bylo alespofi tolik vnějšich pŤekáŽek jich reformátorské činnosti,

nebo nevyhnuli-li, unavili a znechutili se na něm nebo pŤestáli léta

nejkrutějšího a nejhloupějšího nepochopení a vfsměchu.
Volat tedy za rozhodčí o ceně a hodnotě Ibsenově francouzské

obecenstvo nebo francouzshou akademickou kritiku, je znateli po-

měrrl prostě směšné.
Jsou však i jiné, oĎsahoui stránky jeho díla, jeŽ pobuÍují konvenč-

ního Francouze. Ibsen je, jak jsem pověděl v]ilše, prototyp índiui-
d.ualistg - boj se společností, prostňedím - to je thema jeho nejšíŤe
a nejprimitivněji vysloveno. A v někter ch dramatickj.ch básních
sestupuje drisledně k sam1im záhadám lidského bytí, k metafysickj'm
záhaďám |atalismu a suobod.né uťtle, sugesce a genia, trestu a aing, zrozent
a smrti, dědičnosti a aariace - slovem k tajné metafysické chemii,
k posledním a základnfm chemick m proces m sociálním. Celé dílo
jeho nemá, pŤesně vzato; mnoho idejí, je to v jádŤe poměr individua
k rodu, ale jsouvystopovány do posledních podzemníchkoŤenri a větví
a vysloveny v té celé básnické hrrize tragické, která upomíná často na
mystickli fatalismus dramat antickj'ch.

Ale to všecko ovšem slabě gutiruje Francouz, člen národa po vftce
centralistického, hromadného, společensky nivelačního a tradičního.
Individualismus Ibsenťrv je skutečně element podstatně germánskf,
právě jako jeho symbolismus a hloubavá metafysičnost je severní a
jako jí dovedeme intimně a vroucně rozumět jen my, seveŤané. Ale
uvažte, že Ibsen nespokojil se formovat tyto problémy jen v plato-
nické abstraktnosti, Že z nich vedl drisledlry i sociálni - že některá
dramata jeho jsou skutečnj'mi čing a že se na ně navazují celé vlny
a pňílivy v životě společenském, vzbouŤené reformni pÍíboje. Vzpo-
meĎte si, že Ibsenriv individualismus není egoísmu.s, že je mu pro-
stňedkem socidlnt spraueillnosti, že chce jÍm probouzet spící duše, že
v každém individuu lidském vidí svět pro sebe, nerozvinutf , spici, za-



291 sypanj/' kterjl chce stvoŤit, a království, které cbce za|ožit, rozšíÍit,
uvědomit jeho nevědomému majetníku. Vzpomeůte, že se v této misi
osvobozovací nezastavil pňed Žádnou hranicí fysickou ani pÍed po.
hlavím, že i žena je mu individuem a musí bjlt pŤivedena k vědomÍ
svého svatého neporušitelného vnitňního království, své individuality
(Nora), - uvažte, Že Ibsen emancipovál ženu na člověka - že ji
postavil proti znásilriování muŽe i společnosti - a máte novf drivod
aveTse francouzského bulvárního mozku. Jak, Žena, ten pŤedmět
rozkoše - - ta chce také myslit, cítit a bojovat na svou pěst, sama ze
sebe? . . ' To se těžko chápe tradičním Francouzrim, syn m tétradice,
jeŽ jako žádná snad druhá uvykla se dívat na Ženu jako pasivnou
poddanou cizí rozkoše, jako pasivnf nástroj a prostŤedek k cizím
cílrim mimo ni poloŽenj'm.

Zkrátka: chápu a vysvětluji si sociálně a kulturně zcela dobŤe
aversi starfch Francouzti (mladí soudi jinak - pŤipomínám si tu jed.
noho z nejlepŠích mladé generace' C. Mauclaira, od něhož jsem četl
kritické studie vzácného pochopení a hlubokého, vnitŤního obdivu) -
ale nechápu nijak, že bychom my, lidé zcela jiného a namnoze právě
protivného typu duševního, měli pňijímat jejich hloupost a obmeze-
nost za svou.

Ale Ibsen má ještě jiné odprirce, pravda, než staré tradičníky
francouzské - mnozi z mlad1ich SeveŤanri vyslovují se proti němu.
Tak tŤeba sensitivista psychofysiolo gicky ola Hansson nebo roztŤíštěnf
a ponurf, bizarními hrami chorjlch setměljrch duší zaujatjl a mistrně
je vyvolávající romanopisec Knut Hamsun.I to chápu a vykládám si
z psychologické methody obou těchto básnikri. Jsou to básníci v po-
slední pŤíčině hluboce smyslní, básníci temného dna duše, básníci
nerv - - a u těch je zce|a pŤirozenj. odpor k básníku tak logickému,
abstraktně rozumovému, reformátorsky symbolickérnu, jako jest
Ibsen. Hansson i Hamsun jsou mystikové sexuálně fysiologičtí, pŤissátí
a zapŤedení do spleti tmav:ich nervovjlch riponkú chorobnfch rozvrá-
cen;ich duší - chytající jejich kaŽdf chvěj a každé zautkáni - - je
docela pŤirozeno, Že tito miniaturisté uzklch tmavj'ch duší, psycho-
logičti empírikoaé nebudou míti mnoho smyslu pro světlé, vysoko

sklenuté obzorové perspektivy dramat lbsenovfch, pro jejich meta-

fysické symboly, pro jejich dialektickou sociologii a ideovou dyna-

miku. To jsou umělecké methody právě protilehlé sobě. Hansson a

Harnsun pŤipadají mi jako badatelé mikroskopem, Ibsen proti nim

d.ívá se dalekohledem. Raždy má jinou methodu, jiné látky' jiné su-

jety, jiné cíle _ zde nebude nikdo rozumnj' hledat vzájemnou sym-

patii a pochopení. A k tomu pŤistupuje znovu kardinální puntík, jehož

vj.še jsem se již dotknul: jinj' ndzor na ženu. Ibsen ji intelektualisuje,
jemu je bytostí rozumnou' mravnou' volní; - oběma uvedenj.m bá.

sníkrim, pŤedem Hanssonovi, je bytostí fysiologické sexuálnosti, kuri.

osním pŤedmětem pozorování a popisování, experimentri a hypothes.
Ibsen dívá se na ni často jako na idealisované schema občanské, mlav-
ni, sociální reformy; Hamsun a Hansson studují ji naopak v reálnj'ch
a empirickj'ch jednotlivostech, bez kažďé idealisující generalisace, bez
každé mravní nebo reformní a společenské tendence. S]ovem: Anti-
podi ve všem.

Mně však, kterj'se stavím na stanovisko ryze Iiterárni a umělecké
a nedbám na cizi soudy, je riplně jasna veliká básnická hodnota lbse-
nova. Náleží mu veliká zásluha, že dovedl v grandiosní a smutně ve.
liké symboly dramatické vtělit malichernou' pustou, plochou a stÍízli-
uou píttomnost, jež zdá|a se vzdorovati velikému symbolickému a tra.
gickému umění. Že dá|e toto symbolické a tragické umění stavěl na
podkladě realistickém, z oďpozotovaného materiálu všedního života,
z jeho látek, běžnfch a typickÝch, - a Že nepracoval jako všichni
epigoni staré ideové dramatiky fikcemi historicklmi nebo mgthologic-
k$mi _ umě]ecká a básnická zásluha prvního Ťádu, která pŤedpo-
kládá velikou speciálně básnicky tvrirčí sí]u. Že nakonec všecka dra.
mata jeho spojuje hluboká vnitŤní jednota duchová, že jsou rriznj'mi
články v jednom Ťetéze ideovém, Že jsou rriznj'mi variacemi jednoho
názoru světového nebo ethického, kterj' je snad ,izk! a snad i těžce
dostupnf, snad pŤíliš zjednodušenf a abstraktně dialektickj' _ ale
kterému nemrlže také nilrdo upŤít idealismus hrdosti a teplo sprave-
dlnosti, ryzost vysokého oeněnÍ člověka a vášnivou vŤelost ideace ce.
lého světa.



Veselohra p. Červenky, jehož jsme znali dosud jako troubadour.
ského Iyrika Amorosa, Ptsnt Zduišoa$ch a Ztišenlch uln, pak pŤeklada-
te|eze španělštiny, Calderonova aBecquerova, neměla bft pŤipuštěna
na prkna Národního divad]a. Dramaturg, jenž by mu ji byl vrátil,
prokázal by mu b val, myslím, dobrou sluŽbu. ovšem pŤedpokládaje
mlčky, že p. Červenkovi běží vážně o dramatick é uměnt a dramatic.
kou poesÍi a ne o vjlrobu více méně fraškovitj'ch a pitvorn;ich situací,
jež chytají dobŤe trávící p. t. publikvm za bránici.

Mladého doktora práv zradí hned po tŤetím rigorosu dívka, již mi
loval a která pŤedstírala lásku i jemu. oznámí 1nu zcela klidně, že se
za.nějakj. tj.den provdá za nějakého pana profesora nebo koho.
opuštěného, z|e zasaženého mladého muŽe ujme se pŤítel nějaky, vel-
mi dobrf a dobrosrdečnjl občan, nějakj.rredicinae doktor, odveze
chudáka na nějakou chvíli na cesty do Alp a pŤedá pak ještě něžněj-
ším, citlivějším a soucitnějšÍm rukám své sestíenice slečny Tyny.
Tato podejme se velmi horlivě samaritánského rikolu; byla již dňíve
drivěrnicí nešéastn1 ch milencri, společnou pŤítelkyní zrádkyně i zra-
zeného, S pietou a taktem ujme se neštastníka, kterj'proklíná pro-
vždy lásku a oddává se s ideálním pathosem pŤátelství k Tyně. Jak
již p. Červenka tohoto mladíka konstruoval jako ideáIního pŤímo
hlupáka a nevědomce v životě citovém, neví o pravém poměru svém
k Tyně nic (jedinj'soi-disant psychologickf moment ve hŤe p. Červen.
kově), ažjej z nevědomosti jeho vyburcuje nebezpeči, že Tynu ztratí.
Má se provdat, uchází se o ni nějakf maloměstsk potentát, a ve
městě mluví se již o její svatbě. Rozumí se, že z toho nic nesmí bjlt, a
že podle plánu autora musí se opuštěnf a těšitelka vzít. Ale, ku po.
ďvul Nyní, kdy neštastnému pŤihlouplému mladíku konečně svítá
v hlavě a on chápe, že k Tyně necítí jen pŤátelství, n1fbrž skutečnou
lásku, - nyní, kdy hlupák opuštěnj' prohlédnul ve svj'ch deklamač-
nich m]žinách, - nyní zhloupne zase naráz slečna Tyna, až dosud tak
bystrá a vtipná. Ve tťetím jednání, které je čiročirá fraška, deklamuje
nějaké pŤíšernosti mtadík nad děvčetem, děvče škytá a pláče - slo-
vem pŤíšerná pitvornost děje se na jevišti za Ťehotu obecenstva, které
se ne směje, ale posmivá a chechtá této sentimentálně.banální po-

sunčině. Nevím, jak to dlouho trvá, vím jen, Že nakonec vyskytne se

na jevišti rozšafnf doktor medicinae' kterj'znaje jiŽ z minulého aktu

srdeční situaci obou lidiček, položí je sobě do náručí.
Jak vidět, není na veselohŤe p. Červenkově nic ani literárně cenné.

ho, ani nového, ani opravdu jeho. Znáte jistě jako já několik povidek

a kusti, které mají stejné thema jako hra p. Červenkova a stejně zpra.
cované: jak z pŤátelství vyklube se láska a jak z těšitelky stává se mi-
lenka (nebo z těšitele milenec). Ale málokde četl jsem to tak banálně
zpracováno jako ve veselohňe p. Červenkově. Ani stopy po jemnější
psychologické malbě náladové - tak hrubé, karikaturní jsou ty
figury. Ku pŤ. ten opuštěnf mladf člověk - jaká je to karikatura
jalového deklamátora, kterj,mluví, jako kdyby pŤedčital nějakou
idealisticky a patheticky nádhernou novelul

Smích obecenstva nad ním není pak nijak citově vroucí, nj.brŽ je
to hrubj' v]i'směch stŤízlivého ělověka nad pseudoiilealistou, nad sniv.
cem, kterjl je vlastně ien hlupdkem. V jádŤe tragické situace jsou
takto dávány na pospas hrubému a hloupému smíchu, kterj.se směje
pitvornosti situace, poněvadž cíti její nemožnost a strojenou faleš. To
je rozpor, kter se táhne celou veselohrou p. Červenkovou, ale nej-
trapněji dává se cítit ve tŤetím aktě: pŤíčina toho je' jak jsem nazna-
čiI, v tom, že tu nyní p. autor ieilinou dosud rozumnou a lidskou oso-
bu z celé hry, slečnu Tynu, zlomí také násilně v karikaturu, Že i tato
dosud rozumná bytost náhle zhloupne pod nulu a tropí nerozumně
a bez pŤíčiny tragickj.spektákl, v kterém neví divák, co počít. Ne-
zblvá mu tedy, nežvzit to za vtip autorriv, za masopustní nápad (po-
něvadž je bezdrlvodnf) a kvitovat ho masopustním smíchem.

AbeI: HÍích

Pňi provozování Abelova (pseudonym) .čtiÍc u stále mi viselo
v mysli slovo Novalisovo o strašné triadě: ruiboženstut, smrti a rozkoši,
jeŽ je poďstatou nejsilnějších emocí, jež nejhlouběji dovede vzrušit,
z níž se dá vaňit nejsilnější čarovnj'nápoj uměleckj.. Zdálo se mi stále,



že autor chtěI a zam!šIel podat něco z tohoto temného, osudného umě.
ní, něco ze strašného požáru neronovského, jenž zapaluje a spaluje
do prachu občas lidské duše. Bohužel, nedovedl toho naprosto, a
HÍtch je v tomto směru uměleckjl nezdat, riplnj' a naprost1i skoro.
PŤíčina nezdaru toho je velice prostá: pan Abel smísÍl sice uvedené
silné ingredience, ale to nestačí ještě k tomu uměleckému nektaru.
Nestačí smtsit v libovolnj'ch dávkách, je nutno v pÍesnlch poměrech
chemicklm, vnitŤním, uměleck;im procesem tyto elementy suaÍit,
sloučit, ukázat jich osudnou vzájemnost a nutnou gradaci činovou,
jich labyrint a tragiku duše do něho zbloudilé. Pňíčina uměleckého
nezdaru je docela koňenná a základní: pan Abel sestaail, skti.žil s dosti
tradični rutinou divadelnickou z jmenovan]ich elementri hlučnj' a
brutální dě7, nedovedl však - nepokusil se ani o to _ zformovat je
v uměleckou, to jest unitÍnt psgchickoutragi'ku. Hitch je drama vnější.
ho, brutálního efektu. .FlÍíclr neprisobil na mne tou tragickou hr zou,
jaká dfše a musí dfchat z dramat tohoto směru, z dramat fata]istic.
kého mysticismu - citil jsem jen trapné, Jgsi.ckg trapné a neruoaé polze
napětí a syrovj. odpor. HÍtch je p|od naturali'stick! v slovném, Íiloso-
ficky pŤesném smyslu tohoto termínu. Schází mu všechno umění'
všechen styl, všecka vnitŤní psychologická práce.

Všimněte si jeho ryze dějové a vnějškem kombinované struktury.
Dobrá Žena (Anna) je provdána za ničemu a vyvrhele lidského, su-
rcvce Jiítho' kter stejně mučí i své rodiče, Klauikoug, mlynáŤovy.
Jako kámen na srdci leží osud JiŤího matce'na duši. Vyloží hned
v prvém aktě své snaše, proč. JiÍi je pŤipjat k podivnému zločinu
staré mlynáŤky. Je plodem surového jakéhosi Prušáka, jenž matku
znásilnil, načež ona jej usmrtila, vysypavši na něj zmije. Za zmaŤeného
otce chce dát světu dobrého syna, ale ten zvrhl se patrně po zvíŤecím
otci - náprava Ženou, matkou nic nepomáhá.

MIádá žena má ritěchu ve svém utrpení jednak v náboženství, jed.
nak v lásce mlynáŤova synovce Paula, stejně šlechetného, jako JiŤí
je ničemnj'. Y pouěie (mgstika p. Abeloua je u bec ien pouěra) dožaduje
se nnladá žena znamení s nebe, smíJi milovat Pavla, smlli myslit na
spojoní s nÍm. Hádá na r ženci. V sledek: nikoli.

Ale jedná pÍece proti tomuto orakulu. V druhém aktě vidíme mla-

d.ého muŽe, Pavla, návštěvou u Anny, slyšíme, Že si chtějí co nejdŤíve

zaÍíditspolečnou domácnost v horách, u matky Pavlovy. PŤi schtizce

této pŤistihne je však JrÍí. Venku bouÍe, ve světnici zápas obou

muŽri. Pavel pŤemriže JiŤího, ale pustí ho velkodušně. Ten však se mu

ÍnTzceza to odmění; náhle lstivě pŤepadne jej po druhé a srazí k zemi.

Žela, aby zachránila Pavla, udeŤí JiŤího a zabije jej, bezděky' nechtíc.

Tťetí akt. Zabiti JiŤího zťtstalo utajeno, ale mladá žena hyne

z nitra, svědomím . . . Vinu svou vidí v tom, Že neposlechla znanení

nebes, když v prvním aktě orakullm ii zakázalo myslit na Pavla.

Nyní ho nenávidí jako pŤíčinu hŤíchu, jako svridce svého, utíká pňed

ním, aě dobromyslnj'a tlachavj'Klavík pŤeje si sůatku jejího s Pav.

lem. Anna propadla mocím podzemním. Náboženská exaltace, šílení

a visionáÍství ji zachvátilo. Kaje se z hŤíchu, spí na kamení, dlí stále

na modlitbách u vytržení mysli. Stále pŤemítá, jak smj.t hŤích. Roz-

mluva s mlynáŤkou, která jediná tuší pravou situaci a která jí ukazuje

na Matku Boží jako největší mučednici, jeŽ obětovala i syna svého,

rozbŤeskne v chorobné duši její šílené světlo, jak dojít očisty a pokoje.

obětuje Bohu, t. j. zawažďí také své dítě, plod lásky svojí a Pavlovy.

To je celá komposice, stavba i psychologická a ideová dynamika

hry páně Abelovy. Více není tam ani puntík. Ani jediného motivu

a motoru psychologického jsem neopomenul; ani jediné ideové a

myšlenkové perspektivy. To a nic vic. ČtenáÍ vidí, jak je toho málo'
jak psychologicky a umělecky tu není skoro nic. Autor namaloval duši

chorobnou a rozvrácenou, duši pathologickou, bez intelektu, pověreč-

nou a ne mystickou. Ale to nestačí ještě k tragice, to stačí jen k ne.

štěstt. Je to jen trapné, není to ještě tragické. Trugikg nent tam, kde

nent id.ejí' a v HŤíchu jich není, není jich zápasu, není jich strašného

boje o duši lidskou, mezi ně rozdělenou a jimi konečně roztrŽenou.
HŤich není tragedie, není psychologické drama, je to lepší rijhrstiick,

Pověra není ideou, ale ovšem mysticispus mohl by bj't ideovfm
problémem a psychologickj'm kvasem v kolika směrech. Ale nesměl
by se básník chytat uněištch d.etail , šílenství, vypoulenj'ch očí, lome.
nfclr rukou, sípavého hlasu. Musí ukázat celou hrúzu, dobrodruŽ-
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nost a tajernnost vnitŤního toho duchového boje, cel]f ten děs života
ve vyprahlé poušti, musÍ mysticismus pojmout jako něco imanentntho
a zdkonného lid"stuu,jako osudn lozpor jeho, jako pát;.i akt lidské tra.
gedie,poslednímlhavou Thuli vyštvan ch poutníkri. A to je pak tra-
gika podstatně ideová, i.ntímni nebo, jak se Ťíká, ,,obecně.; lidská.
Pak a jen pak slyšíme v dramatu takovém bijicí popla ch ulastního
srdce a dusno rozepjatj'ch kŤíc]el upíŤÍch, rozestÍen ch nad ulastnt
duší jako tmav1f osudn pňÍkrov.

Jinak je taková látka pouhou kuriosní, pathologickou lekcÍ, bi-
zarním a brutáIním, cizim a nezprostŤedkovanjlm, vfjimečnfm a trap.
nym exempláŤem, kterjl prisobi na jemnější vkus ne trigickg, ate
trapně. Quid mihi Hecuba? Co mi po tom všem, co se tropi na jevišti?
Po těch zoufalj.ch posuncích a skŤecích? S takovou nudou ciiit Jsemt.uto otázku po celé pŤedstavení. S tou pathologií na jevišti nemám nic,
ale dočista nic společného, ty vj'kŤiky nemají ve mně psychologické
resonančni pridy, poněvadž jsou to neumělecké, neartikulované, kon-
venčnÍ,a šablonovité zvuky a ne zákonná, ideová hudba ps cho-
Iogická.

A v tom vidím základní, pojmovou, podstatnou vadu Hitchu, Je
principem svjrm neuměleckj.a nebásnick . Nemá stopy uměni, jehož
tikol je, v nahodilém, běžném, rozptyleném, časném hledat a na]ézat
podstatné, ideové, nutné, věčné. A proti tomu pŤímo a pŤíkŤe hťeší
HÍtch. Pro všecka dramata, pro všecku poesii vŽdy a všudeiude platit,
co napsal Friedrich Hebbel, titánskf a grandiosní básnik pravé toho
|atalistícko-mystického stylu, jenž snad (nevím, ostatně, hadam jen,
chci-li bjlt benevolentní) tanul na mysli p. Abelovi a k němuž snad
chtěl svym HŤíchem se vzepjati: ,,Ne pro jich stony a pro jich pěnt
má nám pŤedváděti básník neronovské pochodně lidskě, jež ukrutnf
blesk osudu zažehnu|, njlbrž pouze pro chmurně rudé švětlo, jímž
ozaŤují labyrint, do něhož i našel noha mriže zabloudit...

V této větě je již implicite pojmové, absolutni odsouzenÍ prací rázu
p. Abelova HŤíchu.
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o kriterion a soud relativní a dostačili mu, pŤiznávám rád' Že drama

jeho nestojí skoro ani nno]ro pod prriměrem dramatického repertoiru

Narodního divadla a Že tolt základní prázdnotou a bezobsažností, tím

pojmovym nedostatkem ideové a právě dramatické poesie, kterou

zmirá ieho hra, stúně i pŤemnohf jinf česky kus divadelní' jehož po-

věst v běŽné kritice je snad vyšší neŽ jeho prvotiny.

J aroslau I{u apil: P rincezna P ampeliška

I(dyŽ píšu tento referát, má již p. Kvapil se svou dramatickou po-

hádkou vyhráno na celé čáŤe. PŤedně u obecenstva. Jeho pohádka se

líbila a pochopí se snadno, proč' PŤedně Honza, českj' Honza' typ

lidovj.' . ' a my žijeme dnes národopisnou horečku . . . ornamenty vy-

šivek dáváme si malovat i na talíŤe a na stropy. A není dost na tom.

Tento Honza je skutečnj. silák tradice. Na konci dvou aktri podá vel-

mi plastické drikazy této síly. Jak poňídí drába a konšely ve vězenÍ a

jak se ani ce]ého táboru krále hišpanského nelekne. . . to jsou atle.

tické vj.kony prvního Ťádu a obecenstvo má je rádo. Lidé mohou puk.

nout smíchem a radostí z českého siláka. Pak je tu česká maminka,

parod.ovanf král, parodovaní rokokoví konšelé. ' . všecko dobÍí zná-

mí. . . ale na jevišti vítaní. To je humoristickj.pÓl pohádky. Pak ne.

chybí také sentimentální - dobrá Princezna, roztomilá a něžná Prin-

cezna - a churavící, k nevyléčení nemocná, vadnoucí takbez vší pŤí-

činy ' . . jak je to tklivé. A sentimentalita spojená s komikorr - to je

lektvar, nad nějŽ obecenstvu nikdy nebude. Po dru]ré dobylp. Kvapil

riplně naši kritiku - a to i to nejnepŤístupnější a nejserioslěii nalíčené

kŤídlo, které se strašnj,m aplombem chtělo hluboké, liclové, ethiclré,

sociální a brihví jaké umění, které pŤísně zkoumávalo jindy v uměIci

myslitele a sociálního hygienika a nevím co . . . Teďy i tito Catonové

sklonil i se pŤed pohádkou p. Kvapilovou, jejíž specifikon je, že nemá

nejen žádné myslitelské, ethické, sociální jádro, ale vribec žádnj' dra-1 - Podtrhuje sám Hebbel. Pťedmluva k Juditě.



matick.f děj a smysl..Po tŤeti jásá nejmladší falanx básnická, sesku.pená, jak slyším, kolern pp. Kvapila a Hilberta. Tato falanx totiŽpŤišIa na ideu, že s]unce je báječná véc a že v unrění nemá scházet.',Utíká k Slunci... Co.si pod tím myslí, nevím. Zatimjen tolik, Že muvy-slo-vuje své sympatie a píše je s velikou začátečnipísmenou. Brihmě chraĎ, abych měl něco proti tomu. S]unce 1..m ma 
"za|.r.y ,"uestrašně rád - dávám se jím nesmírně rád hŤái _ bylo *ní 

"zay.r.ytisíckrát sympatičtější neŽ sentimentální mrtq měsíc _ ale, myslím,že to k poesii ještě ne{a-či a dokonce již ne k básnické Renesanci. AIeto je zatím vedlejši. Y Pri.ncezně PaÁpelišcejde Honza 
"|.i*."nou,,za Sluncem... Jako v Hauptma.,.,o''ě,,Potopeném zvonu.. JindŤich.JenŽe u Hauptmann-a má to hlubokj' risireoni smysl dramatick.i, je toi ideové a symbolické jeho cent.uin, kdeŽto v Kvapilov ě PritlcezněPampelišce je to prázdn.i verš. Jdou zá sluncem, ale pŤijde podzim a sesluncem je, jak každédítě ví, n" poa"irot.onec. Nu, a d'ramatu je tedytaky konec. Podzimní vítr vyÍoukne princeznu z Honzovy chalupy,a je konec. . . Proč? Inu, je podzim. Ňi".'u světě netrvá věčně. Ro-zebral jsem nedávno v těchto listechl perspektivu a stylisaci Haupt-mannova Potopeného zuonu a nemusím tedy znova ut.""ol,"i, 

-ž" 
t^mto Slunce je trochu vic než pouhj'pŤírodni fakt, kaŽdému dítěti zná-m!, z Pampeliškg - že tam běži á 

""rl' """y' 
názor nasvet, otrtunoty'proces ethick.i, o novou kulturu sráiející se se starym svědomím a

l'i",''-]."": že tam je to srim podklad dramatick!, sám konflitttdrama-tickj. (JindŤich -_ Žena jeho Magda, starj, svot tradice a pasivity *Rautendelein, inspirátorka novéilo díla, íové kultury, noqi svět sílya boje). Y Pampelišce.je slunce, op"kuju, pouh1f mÓdní nálepek, ale,'renesančnímu Snlěru.. naš-e1u stačil - je patrně velmi skromny atakto ještě velice dobromysln1f . -A ještě ledno vítězstv i Panlpeliškg:zvitězila i pŤed ctnÝm.a:e-oqagem soudcri, pŤed porotci rozhodujícímio ceně, nevím, čí a jaké. 
I:.nl: dnri spadla ii ao ilrn". ruotiuy ,o',r'oo-nutÍ ctn.fch těchto mistr , jimŽ piedseJ"i p. Zákrejs humcristicképaměti, jsou mi ovšem utajeny a nedovolím'J ffi;il."*;'':1;;;

mělkj'm svj'm umem. Jen slabou hypothesu dovoluji si naznačit.

Vzpomínám si totiž na proslulou epištolu p. Zákrejsovu k české mlá-

ďpži: zpivej, tanči, vesel se, buď mladá, mládeŽil NuŽe, snad byly dti-

vody p. Zákrejsovy totoŽny s drlvody sub 3. uveďenjlmi, s ,,renesanč-
nímp roudem. . . . .

Ejhle, jak se tidé pod sluncem a v jeho znamení scházejí! PŤijde to
snad jen pŤece na p. Zákrejsa. Ejhle, Zákrejs * ''renesančnínr člo-
věkem..l Nechtěli by o tonr sousedství a pŤíbuzenství mladí páni jed-

nou pŤi černé lrávě po obědě trochu pŤemj'šlet?
Ted.v* (abych se vypletl jiŽ jednou ze všeclr digresí) Princezna Pam-

peliška vylrála na celé čáŤe. A opravdu _ není to div. Je na to Ťádně
měllrá a povrchní, a takovj,m daŤívá se, jak ukazuje stará zkušenost,
to veliké smírčí dílo, Že spojí nejrriznější směry a tábory v jeden tleska-
jící nepersonální dav.

Pampeliška nevznikla z ideje básnické, Pampeliška vznikla -
z pouhého nripad.u. Nápadem tím stojí a nápadem tím padá. Není v ní
nic neŽ tento nápad: personiÍiiiace květiny, jiŽ rozvanou podzinrní
větry. To byl celf duševní kapitál, jejŽ pan Kvapil dal do svého dra.
matu. Kvrili tomu nápadu napsal své drama. Že mu na ně vystačil -
to je pro pana Kvapila umělce k smrti smutné faktum' Všem pravj,m
umě]crim vymyká se, hubení idea pod rukama, pŤesáhne dílo, nedá se
do nělro vměstnat. Všichni praví umělci hodí jich do jedné práce
celou ňadu, promarní jich tŤeba kopu. - Pan Kvapil je daleko hospo.
dárnější v tomto směru. Je pravjl antipod těchto hazardníkri. Pán
svrchovaně spoŤivy, rozumnf a obratnj'. Pouhj' ndpad. - a|e na.
|oultnout ho dovede jako málokdo druhf - celé drama z lěho ug-
soukcj. Že je to jen neorganická garnitura, pouhá bezideově rozpŤe.
dená dekorace, mixtum compositum rriznych stylri a perspektiv, na
tom p. Kvapilovi nesejde. Prosím vás, kdo to pozná, kdo to vycíti?
Jeclen z tisíce, nějakj'literární labužník - a kvri]i tomu se namáhat?

Pampeliška je dcerou ,,chudého krále.., tak chudého, že nemá
z čeho uvaŤit oběd, že mu utíká ze sluŽeb toho priltŤetiho vojáka, jeŽ
má. Celé ovzduší prvního aktu je drŽeno v této intonaci barokního
humotu u pohtid,ce, parodie a komiky v pohádkovém rámci. Proč?

1 - Číslo 2.t. mirrulého ročnlku. [Yiz zd'e str. 346_355.]



Má to ričeln smysl ve hŤe, je to její nutn!, dalším tÓnem a logickjlm
rozvojem zdrivodněnj. pŤedpoklad? Dokonce ne. Pan Kvapil opustí
tuto.manjru hned prvním aktem a nevrátí se k ní jiŽ během celé hry.
PÍeskočí do jiného stylu. Pňijde se ucházet o Pampelišku ,,mocn
princ z Hispanie.., a to je figura stylisovaná riplně slraftespearoasklm
nebo calderonouskgm heroismem a ukrutenstvím. První styl je zabit.
A proč? Měl smysl nějakf? A nehodí se ten druhj,na něj jako pěst na
oko? To snad pňizná i p. Kvapil - ale on pŤece musil nějak první akt
zabarvit, něčim ho vyplnit? Ne? A tu měl ntipad, Jakpak takhle
andersenovsky zabarvené baroko pohádkové? Nu, ,,i byl večer, a byto
jitro.., akt první.

Pampeliška však nechce prince hispánského. Uteče ze zámku.
Setká se s Honzou' jejŽ právě pustila máma z náručí a jenŽ má jít do
světa na zkušenou. A jsme u tŤetího stylu: lidová česká pohádka.
I{do je Honza? Nemoudr1i rebel, nespokojenec poŤádkem světskym,
poctivá, pro spravedlnost zapálená duše. obr poctivec, obr dobrák.
Nevím, jeJi to proti duchu českych pohádek, ale básník má jistě
právo figuru tradiční a legendární si stylovat a symbolisovat, jak
potŤebuje. A stylisace p. Kvapilova je tu, pŤiznávám, pěkná a má sv j
smysl. Čekal isem ngnt mnoho: čekal jsem zde první id.eové zklenutí
dramatu. Ale rrepŤišlo nic. Honza osvobodí Pampelišku od dotěrné
pastevecké chasy (kousek echa z PohtÍdkg zimního uečera) a pťrjdou
spolu do světa. Honza s Pampeliškou? Honza dostal právě svrlj
ideovj. proÍil, čekal jsem, že básník dá ho teď také Pampelišce. Honza
je takov1i a takovj. charakter, typ - což Pampeliška? Prijdou spolu
do světa _ co to znamenti? Nic, žádná odpověď. Prijdou pr1i za slun.
cem, kde nezapadá. (Jak to v ideové stavbě dramatu nic neznamená,
ulrázal jsem vj.še.) Je to pouhé slovo. Kam však doopravdy Šli, za
čím, jak, co jsou si vnitŤně, psychologicky _ o tom ani stopy v dra-
matě. PŤijdou docelu uněiší děiouě s nadhozen1lm problémem nijak
nesouvisící scény a zabijí všecko, co začátek slibovat. Král hispánsk;i
je honí, v městě je uvězní, konšelriv synelr strojí riklady Pampelišce,
Honza ji obhájí proti násilné pŤesile, pŤed krále hispánského jsou
pŤedvedeni, Pampeliška jakž takŽ s dristojenstvÍm propuštěna,

Honza silou se probije, král hispánskj. za to ve vzteku města páli

a lidi tlo poŽárri ]názi . '. Co s tím vším pro dramatickou stavbu? Kde

je konflilrt dramaticl<f, v čem sráŽka směrťr a názorú, v čem rozpor

a ]<ri'"? V čem prostě dramatické ďění? V čem nějakj'sebe chatrnější

a matnější prcces psgchologicfi 2 Pohádka žádá pŤece také vnitŤního

psyclrologického clění a žádá ho tím drislednější a hlubší, čím její

vnější rámec je měnnější a pohyblivější. Kde je tady jakj' rytmus

citovf, náladovj', dějovj.. . . jakj.koli chcete. . .jen něco, co vypadá
jako jednotná píseťr duše nebo síly? Nic než fragmetrt Ťaděnj' k frag.

mentu.
Pampeliška a Honza vyvázli tedy šéastně z rukou svého nepňítele.

Vracejí se k domovu Honzovu, k mámě jeho. Zatím nastal podzim.

Zestatání krásy, vyvětrání ilusí. Je podzim, a Pampeliška churaví,

vad.ne. Proč? PÍtrodnt sgmbolikou prostě. Na podzim vadnou všechny

květiny. Či snad unitÍně, ze suědomí hyne? Pan autor naznačuje něco
posrněšnou písničkou, kterou zpívá tulák a jeŽ o uprclrlici koluje po

kraji. Ale což, neslyšela ji dŤív? Zpivá se jen na podzim? Nezpívala
se dŤíve jiŽ, v létě taky? A co to znamená? Rmoutí se Pampeliška jen

pro posměch (nebylo ho dost jiŽ v nrěstě, kde byla vsazena do vězení?)
či jsou to vj.čitky svěďomí, že opustila otce? A proč procítají teď
právě? Jak vidět, mate Se tu stále dvojí koncept, jejŽ nedovedl pan
autor slít v jeden styl. Na jedné straně je Pampeliška pouze pÍirodnt,
fysická alegorie, na druhé zapomíná se autor alespoĎ chvílemi a chce
jí dávat citit lidsk11, ethicky. Z toho ta základní disonance, jež mně
skŤípala celj. večer z Pampelišky.. plo píí"rodnl elementtirnt, bezuědom!
děi nedouedl na!ít pan Kuapil ethíckého, uědomého,Iidského ufirazu, stglu,
sgmboltt' Ty dva živly jsou nesloučeny jako voda a olej. Stejně jako

tradiční, t{pick! a legend.ární Honza s raze |antasknl Pampeliškou.
Drama je sešívaná tŤíšé, Žádnj. styl, Žádná idea, žádnj. rytmus,
Žáďná perspektiva.

Parnpeliška chŤadne na vsi u matky Honzovy. Nic jí nepomriŽe.
Honza nosí snopy roští, v peci se topí - a u ní pŤece umírá Pampeliška.
Zašlo jiŽ slunce, je zima' Není jí pomoci. Neochladla k ní láska
a něžnost Honzova _- slunce zaŠlo na nebi. A konec konc : vrazí do
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světnice severní vítr, unese ji a venku rozfoukne v tisíc atomri. Jak
vidět, pouhopouhf |akt pÍirodni, |gsickti alegorie. Proč ji kazí p.
Kvapil jeŠtě odpouštěním, jehož se domáhají u otce? Nač zas ten
ethick! moment? VŽdyé pŤece zde nemá naprosto smyslu, za těchto
živl hryl

To je tedy,,renesanční drama..p. Kvapilovo. obchoďnicky rispěch.
Ale umělecky * zkaženy a zabity jeden typ, jedinj', z nr,nož mohlo
něco bj.t a jehož je nám tu líto. Kďy dojde konečně tato figura hlubší
ideové stylisace v celkouém dile, jehoŽ by byla stŤedem a pioblémem?
Neruda již upozornil pŤed lety, co leží v tomto ,,českém Herkulovi..;
jen to vykŤesat. Jinak je Princezna Pampetiška pouhé drama ndpadu- pravá protiva ideje, o niž spínáme posud marně ruce. Tu je pro-
blém Renesance a ne ve slově slunce psanénr s velkj.m sigma.

Pan autor snažil se ex post, v jakési umělecké konfesi a polemice,
dunící pŤímo beztaktní nadutostí, v níŽ se vyzpěvuje jako hrdinskjl
tenor s divadelním pathosem za reka a bohat ra moaĚrnosti a indi-
vidualismu a na niž zde odpovídat je škoda papíru, dát svému dra-
rnatu ideovjl smysl. Chtěl prjl ukázat,jak krása (Pampeliška) vadne
nutně v náručí hrubé fysické síly (Honzově). To je nejnešťastrrější
manévr pod sluncem. Ubohjl Honza hrubec, jeniysická sílat
Po tom není však v dramatě, jak jsem je slyšel na Národnim clivaďe,
ani stopg, ani narrižky, z nichž by se dalo něco podobného dedukovat.
Honza je v dramatě měkk , citov]f člověk, je založenv prvním aktě
pŤímo jako citov. aristokrat (cit pro spraveďnost, i když to čIověku
škodí). Vfklad páně Kvapilriv nedá se tedy držet. PŤesto mne však
těší jako pŤíznak probouzejícího se suědomt. Cítí pŤece p. Kvapil, Že
měI ddt do Pampelišky něco, A v tom smyslu je mi i miii,. nyt.ly to
pak snad zač,átek h]ubšího a plnějšího něčeho, neŽ je pia,aia r,^-
peliška.

Jarcslau Vrchlick!: Ld"ska a smrt

Deset let, tušínt, stará španělská stÍedověká tragedie p. Vrchlic.

kého je práce spíše divadelního dekoratéra než básníka. Je to zcela

šablonovitá a konvenční maclra sardouovského zpťrsobu. Veliké pom-

pÓsní scény _ ale jen obalem. Jádra v nich není a duní proto vnitŤní
prázdnotou jako papírové divadelní krunjŤe. Jen na vnější efekt

všecko pracováno - a na jakf ještě efektl Na efekt širokj'ch vrstev,
jejich lačnj.ch očí a pustych, nemyslivj.ch mozkti. Po celou hru ne.

opouštěl mne nejtrapnější pocit strojené banálnosti, falešného, jalo-

vého pathosu, vyvětralé duševní nicoty. Jsem jist, kdyby byly u nás
literární poměry normální, kdybychom měli vribec kritiku poctivou
a upŤimnou a pŤitcm umělecky cítící a myslící (tŤeba starou traďci
estetickou), Žeby Ltiska a smrt znamenala pro autora smrtící porážku.
Takto mluví však pokrytečtí provazolezci novináŤští o vítězství,
o nepŤedstižitelné dramatické architektuŤe, eminentně dramatické
hodnotě hry atd. Soukají |ž|vé fráze ďe starj'ch recept , zneužívají
slov a pomyslri, jimŽ nerozumějí.

Dramatická architektura . . . jaké krásné intuitivní slovo, jakj'
ideovj,, obziravj'obraz a jak je ho tu zneužito, jak rouhačsky vzato
nadarmot

Sledujme dramatickou stavbu Lriskg a smrti a ptejme se pak, kde je
tu skutečnj, nějakj', at jakjkoli, ideovj' styl.

Prvni akt. Dvě nepňátelské rodiny, Castrové a Larové, stojí proti
sobě. Z politickjlclr motivti, panovačnosti jsou rozděleni. Hněv Lartl
vzplanul právě nanovo nejprudším vfbuchem, poněvadŽ hlava Castr ,
Gutierro, strhl na sebe vladaŤstvÍ v Toledě zalez|eti|ého Alfonsa VIII.
NejlrťrŤe zuŤí hlava Larriv, prudkj. a prchlj'Alvaro. Umluví s bratry
komplot, kterjl se však nezdaŤí a ktery odpykají smrtí. Alvaro sám
zavraždí v zoufalém zuŤení vladaŤe Gutierra a prchá z Toleda honěn
pochopy.

Druhj. akt. Dostane se mu asylu v klášteŤe Esteban Gormez.
Diplomatickj. opat, ctižádostiv Fray Domingo chce těŽit z náhody,
která mu dala do rukou tak vzácnou koŤist: vydá ji tomu, kdo nejvíce



dá. V tomto klášteŤe setká se Alvaro náhodou s dívkou, kterou ná-
hodou svrchovaně nepravděpodobnou - utíká pŤece chudák Alvarcl
jako štvanec pŤed soudními pochopy! - osvobod.il pŤed chvílí od
lupičŮ a prokázal galantní službu. Nějakou hodinku jen se viděli, ale
již o sobě blouzní. Milují se' Tato dívka je však neštastnou náhodou
dcera zavražděného Gutierra a vzplála sladkj'm citem nevědomky
k vrahu svého otce' Fray Domingo vyloŽí ji, že tento galantní rytíŤ
zavražďí| včera jejího otce, a dívka odjíždí z kláštera do Toleda vrha-
jíc na Alvara nenávistnj'pohled a kletbu: Vrahut Alvaro hned také
vydán králi leouskému Ferdinandu II., jenŽ v tŤetím aktě soudí jeho
zločin.

TŤetí akt. Král nemíní vyhubit mocnj' rocl Larťrv popravou posled.
ního jeho Žijícího člena' Alvara. Bylo by to svrchovaně nepolitické.
Zasazuje se o smír mezi posledním Larou a rodinou Castrriv. Na.
vrhuje, aby Alvaro Lara pod.robil se očistnému obŤadu. Má veŤejně
pŤed pairstvem i lidem odprositi stin zavražděného Gutierra a od
nejstaršího člena rodiny Castrriv pŤijmouti symbolickou ránu obna.
ženlm mečem do tj'la, tuším' Lara odmítne toto pokoŤení: pj.cha jeho
je větší neŽ láska k Životu' ZemŤe| by, kdyby neintervenovala * do-
cela nemotivovaně a dramaticky nemožnym zprisobem - Mariquita,
která v druhém aktu k]nula ještě vrahu svého otce. Za ]<ulisami,
v pause mezi druh:im a tŤetínr aktem provedl v ní p. autor zásadnjl
a dalekosáhly proces psychologick;i (jedinj'v celém dramatě !): nenávist
její z druhého aktu, její lítost a láska k otci jsou odplaveny, pohlceny
láskou ke galantnímu rytíť'i, s nímŽ se setkala na cestě do kláštera a
v něm. Mariquita miluje tedy zase Alvaru a chce ho zachránit. AIe
zpťrsob této záchranY nemá vribec žádné d'ramatické, scénické prostě
logiky. PŤíbuzní Mariquitini odejdou totiž ze soudní síně a nechají -
sans géne bez každého dťluoďu - mluviti dceru domu s vrahem jejího
otce, s uhla.zním svj'm nepŤítelem, s člověkem propadljlm hrdlem! Dá
se to vtlbcc myslit, je to vribec mažné? A je to možné specielně v po-
lovici XII. stoletÍ v Toledě, ve Španělsku tak pŤíslovečném upjatou
etiketou? V tom Španělsku, jež si zabezpečovalo nedotknutelnost
panenství až směšně pŤísn;.im byzantinismem obcovacích forem?

Tedy pŤíbuzní Mariquitini nechají bez kažďého drivodu a pŤíčiny

vtariquitu o samotě s Alvarem Larou. l{echají docela nerušeně Mari-

quitu vyložit Alvarovi svou lásku a pŤemluvit ho, aby jí kvrili žil, aby

ji r.u,iri poďrobil se potupné ceremonii, a pŤijdou právě včas, aby

vyslechli o tom rozhodnutí Alvarovo.

Čtvrtj' akt. Ceremonie v hrobce. Alvaro sehraje ponižující hru se

vzd.ornjm klid.en, ale Mariquita se prozradí pŤed matkou láskou svojí

k Alvarovi. KdyŽ má vloŽit jako nejstarší člen rodiny Castrriv meč na

šíji Aivarovu, od.hodí ho pŤemoŽena soucitem a vzrušením. Matka ví,

ná č"- je; ví, proč dcera odmítá ruku strfce Rodrigueza Guzmana,

ustanoveného náměstka Ferdinandova, kterj' již v prvním aktě

ucházel se o ruku Mariquitinu a jehož druhé prosbě nyní ve čtvrtém

aktě vyhovuje doůa Teresita pŤes zoufalj,odpor dceŤin.

P á t f a k t . Veče rpo sva t běGuzmanově sMa r i qu i t ou .Guzman
chystá se d.o ložnice k Mariquitě, když mu zvěstují vzpouru v To-

led.ě, a hned. potom rudá záŤe hoŤícího města svÍtí skutečně do oken.

Podnítil ji bez naděje ve vítězství zoufalj. Alvaro, kterf také bťrhví

jakou krkolomnou eskamotáží d.ostane se do domu Guznlanova k l!ta-

iiquitě. Vfčitky a zuŤení Alvarovo, vj.klady a ujišťování láskou

Máriquity, sebevražd.a obou. Guzman vracející se z vitézného boje

pouličního na|ézá jiŽ mrtvoly neštastnj.ch milencri.

Tojeted.yd.ramatickáarchitekturaLt iskgasmrt i!NicneŽdějové
kombinace a nota bene kombinace logicky nevyloŽené a pŤímo ne.

možné, jak jsem ukázal. Nic neroste v tomto dramatě z motivri psy.

chologickj.ch, chemií prvkri charakterovj,ch, prisobením j ich rozklad-

né nebo slučivé činnosti. Charakterri tu vribec není, jsou tu jen sche.

mata, věšáky, na něŽ jsou naloŽeny d'ějové efekty a parádní bengá-

lové scény. Alvaro není nic než hrdinskf tenor, první milenec, prud-

kost a vášeĎ. A Mariquita nic než ,,premiěre amoureuse.., utrpení a

láska. Jedinj' psychologickj. proces v dramatě vribec - láska k mi-

lenci, která zvitězi nad pietou rodinnou, nad dětinnou láskou k otci
* není vribec stylisován. odehraje se za kulisami v pause mezi dru-

hj.m a tŤetím aktem. A pŤec, měla-Ii nám bj.t Mariquita charakterově
jasna, mohly na vj,.klad této záhady stačit sotva dva tŤi akty! Jak



3 1 1310 podstatně jiná je situace v Shakespearově ,,Romeu a Julii.., kde ne.
běží o to strašné dilemma: ]áska k člověku, jenž zabi| otcet A stejně
schematické a šablonovité jsou figury ostatní: - Teresita, bránící
matlra, Guzman ._ lstivf Žárlivec a konvenční dobrá partie, Gutierro
Castro * dristojnj' staŤec, Fray Domingo .* kněz diplomat a ctižá-
dostivec, mystik podšitj. politikem. V poslední ÍiguŤĚ-chtěli někteŤí
vidět hlubší psychologickou sondaci' Ale není jí tam, poněvadž Íigura
ta neprochází v bec žádnfm plocesem dramatickjlm. Je to statick!
živel, složen1il ze dvou sloŽek: meditativnosti a silné vrile s racionál-
nou vypočítavostí, které skutečně u nejednoho mystika a Ťeholníka
katolického byly sloučeny a více: které ustaYují tento typ jako tra-
diční.

Ldska a smrt není vribec tragedií, nemá vnitňní psychologické dy-
namiky, nemá těch grandiosních pohledri do duše vybouŤené z nor-
máIu, napjaté v zámezi a ztazené, zklamané a pŤemožené stŤízlivou
prriměrnosti. Nemá nejen psychické a ideové architektury, ale vede
si neobratně i ve scénické technice. Kromě jiného je na pŤ. zbytečn1i
první akt a není dosti zdrivodněn v ekonomii ce]ku. urize ri'ti ceti,
zcela dobťe vypuštěn a jeho dějovj' materiál sdělen zcela itručně
epicky v a]<tu jiném, poněvadž není v něm Žádnfch psychologickjlch
prvk , jež by byly dťrleŽity pro organick1i rrist hry a leŽ bylusily
bj'ti sděleny diválru pňímo, dramatickjzm názorem a bezprostŤedním
dějem. Autor mohl tím získati mnoho času k velice driležitému psy.
chologickému procesu Mariquitinu, k jejímu pťechodu od nenávisti
k lásce Alvarově. Tragedie p. Vrchlického je prostě vjlpravnou hrou,
která pracuje velikj.mi hlučícími masami i pompÓsními obŤady a pa-
rádami se zcela zňetelnou tendencí chytit těmito skoro vj,lučni tysic.
kj'mi a hmotnj'mi prostÍedky diváka. Není jen dramaticky bez ceny
a hodnoty, ale také básnicky. Nikde nenÍ v ní obraz novfch a sil-
njlch, sugestivné ná]adové v ně, nikde těch těŽkj'ch poznáni a moud-
rostí, těch ideovfch zvlněnj'ch pahorkú, odkud se pňehlíží čistfmi
dálkami tok rozvíŤené bitvy dramatické, nikde té hrrizy a slávy osud-
nosti a tragičnosti, která leŽí jako rozestŤené ovzduší nad iragedií
Hebblovou nebo Grillpalzerovou' abych jmenoval básníky rtizt.o

námakteŤíbymohl iaměl ibj.t l ,|ízcitakéstyluaintencímp.Vrchl ic-
u'en,, i"nžkdysi lámai kopí - v theorii aiespoů - za poesii na jevišti.

šiuoi,."""u t jen Lriskuc smrl s kterorrkoli prací jmenovanj,ch autor '

uny i n.,.coomf poznal, co je poesie a co jí není. Ldslta a smrt jsou jen

]ro,..u, p.a"aně ďunící pathos, jalová deklamace' Čtu.li Heblla nebo

áriuparzera, na|ezám na každé stránce skoro hluboké postŤelry psy-

"r'i.uo 
a ethické, obrazy a sentence, které i vyjmuty z toku dramatic.

kého, jsou krásné a vonné jako poetická meditace nebo filosoÍickf

a f o r i sm .To j e t o , c oč in í j e j i c hd i k c i b á sn i c koua l r l ubokou .A t o j e
také to, co schází dikci posiední dramatické práce p. Vrchlického. Četl

jsemjicelouanevyslovi lani jednéhlubšíideovéneboethickéabásnic.
ké věty. Pouhopouhá voda rétorismu a Ťečnění.

Také kulturně historické ovzduší není v práci nijak chyceno' ano

jsou v něm i d.ocela positivní hŤíchy proti němu. Tak na pŤ. Mariquita

blouzní několikráte docela sentimentálně á la Rousseau o podivné

jímavé kráse lrorskd pŤírody. To je docela nestŤedověké, to je roku

irss ,," Španělsku hrubf anachronisrn. Smysl pro krásu krajinnou

proc i t ápat rně j i teprvezarenesance,a tone jdŤívev l ta l i i .A tu ještě
vztahujá se ke krajinám usměvavjlm, mírně pahorkovitj.m. Hory

neprisobily na stŤedověkého člověka esteticky, děsily ho naopak svou

pŤíšernou nehorázností a hroznou grandiositou. Klaviatura lrrásy a

estetické zá|iby byla u stŤedověkého člověka daleko uŽší, měla jen

stŤední oktávy; o stupnici děsu, hrrizy a grandiosity pŤírodní rozšíŤila

se nedávno teprve, sotva více neŽ pŤed sto lety.




