
mu jako spisovateli, pracovníku, pouze člověku. A ten pŤípad jest
i u p. Zeyera. Je jistě nejcelejšíspisouatelsk! charakter z naší starší ge-
nerace; shoda mezi Životem jeho a dílem jeho jest plná a celá. Zde
pŤestává všecka kritická diskuse; pŤed touto jednotou snu a realisace
zblvá jen se pokloniti. A po této stránce zas|ouži jistě sympatií mlá-
deže, zaslouží, aby se jím inspirovala jako krásn m duchem, vrou-
cím oddanj'm srdcem'

Alexander I)untas sylll

,,Hledal jsem bod, na nějž by se mohla soustŤedit má schopnost
pozorovatelská s největším užitkem. Našel jsem jej rázem: bgla to
Id-ska,,,napsal Dumas v pŤedmluvěk Ženě Klaudiouě, A opravdu vy-
mezil tak pole, na němž stojí ve všech skoro svfch pracích. Všecky
jiné svazky a vztahy ustupují v díle jeho tomuto jedinému. A ani snad
neustupuji, jako spíše jsou v něj sváděny. Dumasovo ponětí lásky je
neobyčejně široké, daleko širší, než na jaké byla do něho zvykla lite-
ratura. Dumas zalja| se tímto jedním problémem, prohluboval a
rozšiŤoval jej celj'život, vetkal do něho Ťadu otázek azáhadjinj.ch.

Z jeho díla nelze odvoditi jednotné nazirání na tuto otázku, vy-
pracovanou v theorii vztahri mezi muŽem a ženou. Dumas kolísal,
měnil své názory: jsou hry, v nichž nazirá na lásku jako optimistick!
a naiunl ideolog, v nichŽ lásku odlučuje a odděluje uplně od člověka

1 - AlecaruIr Dumas san nar[odil] se 27. čen'ence 1824 y Pal1ži jako nemanželské
dÍtě autora Mušket(1tit a Marie KateÍiny Lebayovy, šičky. Psal romány, z nichž část
zpracoval pak v dramata a z nicltž nejdrlležitějšI je L,af|aire Clémenceau (1866)'
Hlavní hry divadelní isou. Ladame aux caméIias,5 jcdn. (hrána |852); Díane de Lgs,
5 jedn. (1853); Le demt-monde,5 jedn.(1855); I.o Questiond'argent' 5 jedn. (1859);
Le Fíls natutel,5 jedn. (1858); Un pěre prodígue,5 jedn. (1859); L,ami d'e |emmes,
5 jedn. (1864); Les idées de Mme Aubrag,4 jedn. (1867); Une uísite de Noces, 1 jedn.
(1871); Ia princesse Georges,3jedn. (1871); Ld. Femme de Claude, S jedn. (1873);
fuIonsí'eur Alpltonse,3 jedn. (1873); L,etrangěre,5 jedn. (1876); La princesse de Bag-
dcd, 3 jedn. (1881); Deníse, 4 jedn. (1885); .F'roncÍtlon, 3 jedn. (1887). Souborrrě vyšlo
divaďo jeho v 7 svazcích (Théátre complet, 1868-92). Z brožur jelro nejdŮležitější:
L'homme-|emme (18,12); La question d'u d'iuorce í1880); Ia recherche de la paternité
(1883).



60 jako bytosti společenské, v nichž jedná o ní jako o abstraktním citu,
jenž sám ze sebe se ospraveďíuje a vykupuje, a jiné, v nichž ji po-
jímá s pesimistickgm materialismem jako slepy osudnjl chtíč rozvra-
cející všechen Ťád a hubící všeclren Život. Jsou hry, kde očistují se
kleslé dívky samy ze sebe silou lásky, takže se vyrovnají pak zcela
čestn1lm dívkám a jako ony provdávaji se za počestné a šlechetné
mladíky, jsou jiné, kde autor hlásá a dovozuje, že ,,rozLlm, Ťád spole-
čensk1i tomu chce, aby počestny muž oŽenil se jen s počeslnou že-
nou... A hry ty jsou odděleny od sebe tŤeba jen několi lra roky jako
Ddma s kameliemi (1848) a Polosuět (1855)' kdeŽto pozdější Ntizorg
pan,i Aubragoué (7867) a Denisa (1885) pŤimykají se zase k Ddmě
s kameliemi. Jsou hry, kde lásce se pŤiznává právo b1iti volnou a pro-
jeviti se bez ohledu na hranice a tneze společenské, kde se ospravedl-
riuje nebo omlouvá alespoťr s evangelickou shovívavostí, Se soucitem
a něhou k trpicí a hŤešící Ženě, jsou jiné, kde autor pronásleduje hŤích,
vášeř, jež hubí společenskj. tvar, rodinu, s plamennjlm mečem staré-
ho zákona v ruce a s kletbanri na rtech, kde hŤímá positivnj' zákaz
sinaisky, kde s tvrdou rozhodností kŤiči: bílé je bílé, černé je černé,
není lásky mimo manŽelství, je jen prostituce. Nejpňísnější monoga.
mie hlásá se v DenÍse (...,,máš ctíti první ženu'i iž jsi poznal a mi-
Ioval, svou matku, ve všech ženách, jež pak potkáš, a kdekoli je
potkáš, máš sdruŽiti se pro život i věčnost jen s jedinou ženou, s níŽ
vejdeš ve sĎatek a nemáš míti jiného drivodu k manželství než lásky..)
a jinde dává se právo manŽeli ,,mstíti svou čest.. a zastŤeliti milence
své ženy, již manŽel naprosto zanedbává, s níž nežije, od níž se bez
pŤíčiny odvrátil a již zaměnil ženami jinj'mi' (Diane de Lys,)

A tak z divaďa Dumasova nelze abstrahovati určitou formulaci
lásky a rodiny, nelze dob1iti určitf názor jeho na Ženu a poměr její
k muŽi, postavení její ve společnosti. Ne]ze abstrahovati soustavu
mravnÍ, poněvadž Dumas kladl a zodpovídal si otázky z rizn ch
hledišt postupně a nezachova|tlchž pŤedpoklaďri, poněvadž naladěni
jeho moralistní podléhalo změnám a probíhalo rrizn1imi stupni: od
čiré a naivní drivěŤivosti v dobré lidské jádro, v mravní hodnotu
a svobodu vúle a citu aŽ po nejskeptičtější fatalismus, jenž neviděl

v člověku nic neŽ divok slep1i pŤirodní Živel, tajemnou sílu, která se
musí spoutat, aby neodplavila pracně a téŽce stavěnou budovu
kulturY.

V divadle Dumasově není soustavného uceleného formování a Ťe-
šení záhady lásky. Dumasova morálka byla konec koncú rgze empi-
rickti a citouti, náhodná Ťeknu, tŤeba sám domníval se, Že hry jeho jsou
zákonodárné návrhy a společenské opravy. Morálka Dumasova byla
nejprostší, jaká se dá myslit: miloual dobré a chtěl iim pomtihat,
nenduiděI zIé a chtěl ie potí"rat. A kdo je dobrjl a kdo zl:f? Na to si
odpovídal od pŤípadu k pŤípadu. Podle situace bgl to ten, kd"o trpt'
Vezměte tutéž osobu, postavte do jiné situace, vedle jin:ich osob, kde
nebude trpět, kde bude chtiti dobjlt něčeho po pŤípadě - a Dumas
odsoudí tutéž osobu, kterou dŤíve osvobodil. Jako do očí bijící pŤíklad:
kleslou Ženu, utištěnou, pohrdanou, milující a trpící Dumas osvobodí
a dovede do náručí čestného muže, na prah kostela ( Ddma s kameliemi,
Jeannine v Ndzorech paní Aubragoué) a tutéž ženu, jakmile se domáhá
klidně, s jasnou hlavou, nesentimentálně, vědomě a ričelně rehabil i-
tace společenské, odmítne a zatratí (Suzanne d'Ange v Polosuětě).
První osvobodí ve jménu nějakého abstraktního práva ,,pfirozeného,,,
druhou odsoudí z ''rozumu společenského.., positivního, ze zákona
a práva daného' A tak je divadlo jeho samá kontradikce, poněvadŽ
neni nijak rozumově urovnané, nj'brŽ vedené cele citouoslí autorovou.
Řešil od pŤípadu k pŤípadu ne klid.ně, ale celou pobouŤenou vzrušenou
svou sympatií nebo nepŤátelstvím. Na figurác}t, jež stvoŤil, lze si tuto
pobouŤenou bojovnou citovost nejlépe zričtovati.

- 
Dumas byl pňedem člouěk bojoun!, polemik, zdpasnik. Kritikové,

kteŤí vykládajÍ autory dědičností, ukazují, jak Dumas mohl zdědit
tuto bojovnost po pňedcích' pŤedem po svém dědu, obrovském stateč-
ném generálu republikánském, jak v něm procitla k Životu nenávist
a utočnost utištěnj'ch plemen, židovslrého a černošského, jichž krev
proudila v jeho ži|ách. Všecky jeho hry skutečně hájily vždy nel-
oďutižněišt' posici, takovou, jež byla nesympatická obecenstvu, a hájily
Jt ne klidně, se snahou zalichotiti a vem]uviti se ve pŤízeř nebo
dtrvolati se rozumné vahy, nybrž ugzluauě, kíi.klauě, na nejkrajněišim



t
I
l

I
l l  E 2

I

i r

I

I

pÍtpad.ě. Hry jelro jiŽ samou |ormou suou, neobyčejně bňitkou, podráŽ-

děnou, plnou parad.oxního vfsměchu, vyzj.vají pŤimo k odporu. Na

d.ivadlo' které bylo vŽdycky pokládáno za místo povrchní a lehké

zábavy, postavil těŽké záhadY.a otázky. Všecko, kolem čeho divák

i v životě chodil rád s odvrácenou tváŤí, postavil mu na divadle (kam

se pňiŠel večer bavit a zotavit po rinavách života) do plného světla,

pŤímo pÍed oči. A dále: Ťešil vždy tak, Že zkrvavil, jak nejvíce mohl

konvenci nebo t. zv. zďrav! rozum diváka. Ukázal jsem, Že Ťešil

ned sleilně, ale zato vždycky rozhodně, s mraziuou určitostt, absolutnt
jistotou, která drtila a z niž nepŤipouštěl pro tu chvíli vj'jimky a od-

volání. A tak, jeJi hra psána pro volnou lásku, demonstruje se these

na krajním exempláŤi, stejně zase, je-li psána pro nedotknutelnost

manželství, pro neporušitelnost manželky absolutní a za všech pod-

mínek, popravují se na jevišti osoby poměrně nejméně vinné, s nimiž

divák cítí lítost a proti jichž smrti protestuje - tak Pavel Aubray,

milenec hraběnky de Lys, jejž zastŤelí zhfral! její manžel (Diane de

Lgs), tak de Fond'ette (Princesse Georges), kdeŽto vinník kniže de

Birac, kterf zrazuje vlastní Ženu s ženou druhého, unikne spasen -

vlastní Ženou.
Toto ustrojení d.ucha Dumasova proniká celé jeho divaďo, od

konstrukce jeho osob až po vjlaz a dikci hry. Dumas je pŤedem

dialektik, haiitel thesi. !l' z toho plyne již hrubost jeho Íigur, abstraktnt

alegorick! jich rtiz. Dumas ve většině her alespoů (vj.jimky hned se

dotknu) nepá smysl pro odstín, pŤechod, pro skutečnou duševní

plnost, hybnost, složitost. osoby jeho nejsou pozoroudny, jsou lrruĎě

konstruoudny jako pevnost nebo srub. Jsou svedeny v hrubé rltočné

dialektické linie. A dalši drisledek této polemičnosti: jsou pŤehledné

a dají se utňidit v pripitivní stupĎované kategorie: u klimar a anti-

klimax - tvoŤí Ťečnicky i logickj. Ťetěz.
Tak nejprve ženy mťrŽeme rozvrhnout na tŤi skupiny. Ptvni: zcela

dobré a čestné, které odolait ntistrafuim a neklesnou. Jsou tc ženy,které
plní podle Dumase poslání svého pohlaví, které mu dobŤe slouží, které

z lásky učinily pouinnost, milují muže svého ne jako individuum pro

rozkoš, nfbrž jako otce svlch d.ětt, jako bytost rodovou, pro rodinu,

kterou s ním zakládají, odpouštěji mu a milují jej' i kdyŽ je zrazuje

a je jich nehoden, jsou mu poddány právě jako zakladateli rodiny,
tvrirci a množiteli života po vtili boha nebo po Ťádu pŤirodním, které
ce|érozp|yvají se v rodině, žijive svj.ch dětech, jeŽ mají s manželem
a pánem sv1fm. Jsou to bytosti právě rod.oué, ženy po ultce a nei-
ženštěišI, jak rozuměl Dumas. Poddanství muŽi je jim pŤirozenou
potŤebou, poddanství to vezmou na se jako nutné jho, aby mohly
vyplniti svou funkci sociální (t. j. založiti rodinu) a vezmou jho to od
prvního muže, s nímž se potkaji a jenŽ je zprisobilj' státi se otcem

. jejich rodiny. Ženy trpné, oddané, šlechetné, d.obré, které povznášejí
muŽe, jemuŽ se poddávají.

Krajní exempláň této tŤídy je KateŤina v Cizince. Provdala se za
neŤestného zh ralce vévodu de Septmonts, kter1i si ji vzal ze speku-
lace, aby penězi jejimi zap|ati| své neŤesti a mohl v nich dále pokra-
čovat, kterf ji zabijí na duši i těle surovostí své smyslnosti, kterf ji
snižuje ,,jako nejkleslejší nevěStku.., zraz;.lje a váži - a pŤece by
tato žena ho nezradila, ač miluje pŤítele z mládí Gérarda a dotrpěla by
v poddanství tohoto muže-zviŤete, kdyby náhodou nezhynul vlastní
neŤestí, kdyby jej nezabilo jiné smyslné zviŤe, zvíŤe-žena, Mrs
Clarksonova.

Veďe KateŤiny stojí hned Severina z Princesse Georges. Severina
vzala si muže svého, knížete de Birac, z lásky, ale ten zradí ji po
několika měsících s hraběnkou Sylvanií, již pokládá za svou pŤítel-
kyni. Severina odpustí muŽi svému a více ještě: spasí jej svou láskou.
Navrátí se k ní a ona miluje v něm otce svj.ch dětí' A stejná situace ve
Fruncillon: Francina odpustí nevěrnénu muŽi, nesplácí mu nevěrou;
celj.pocit jeho je ten, že v něm na několik hodin vzbudí víru, Že se mu
Pomstila, ,,oko za oko, zub za zu.b,,.

. A do téŽe kategorie náleží konečně všechny ty ženy, jeŽ z hněvu
k nehodnému muži zakolísají se chvilku na pŤímé cestě, ale hned se
lzpamatujÍ; zarazi pŤed nevěrou, odvrátí se od ní, nepodlehnou jÍ.
raK Jane v PÍíteli žen, pani de Lornan v Polosuětě, Lionetta v Prin-
cezně bagdadské.

Druhá kategorie žen Dumasov1fch jsou ty, jeŽ klesnou z nevědo-
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mosti, podvedeny nebo oklamány muŽem, nebo vehnány ve hňích

otrávenfm prostŤedím, jímž jsou obklopeny a v němŽ rostly. Jsou to

Ženy v jádru dobré a čisté, hodné, aby se staly matkami, aby založi|y

rodinu. A ty Dumas osvobozuje čistotou jich duše a lásky a provdává

za šlechetné velikodušné mladíky. tak Jeanninu (Idées de Mme

Aubrag), která z nevěd'omosti hŤešila, již podvedl Tellier, za Kamila

Aubraye a Denisu, již svedl Fernand, za Andréa de Bardannes.

A stejné štěstí potkalo by kajíci se Markétu (Ddma s ltameliemí),

kterou by si jistě yza| za ženu Armand, kdyby nezemŤela tuberku-

losou. Raymondu (Monsieur Alphonse) svedi octave a učinil ji

rnatkou dcerušky; Raymond.a provdá se pak za Montaiglina, kterému

nevyzná pravj. stav věci a pŤijme dcerku jako cizí do rodiny: miluje

své dítě a milenec její hrozí ji, že ji dcerku odejme navŽdy. Trpi

nesmírně, až manže| dopátrá se jejího tajemství a odpustí jí a více

ještě: zastane se jí proti jejímu bfvalému milenci. A tato Raymonda

zasloužila si tak velikodušné ochrany, poněvadŽ neměla viny, byla

lstivě a násilně svedena. A šlechetny muž Montaiglin odpouští této

Ženě pro matku.
Jindy hubí však tato žena.zyiŤe muŽe dobré a čestné; zhltne jich

jmění, práci, čest; rozvtátijiclr talent, kterj, by mohl prospěti lidstvu;

zotroči, zraďi, zaptodá jich duši, city, Tozum' geniální vynálezy.

Taková je Sylvanie v Princesse Georges, která pÍivede na mizinu svého

muŽe, jenž ji k smrti milrrje a pak pŤechází z jednoho náručí do

druhého, vyssává a hubí jednoho muŽe po druhém. Taková je lza

v románě Af|aíre Clémenceau, taková je Césarina v ďramatě Žena

Klaudioaa.
S touto ženou nemá Dumas slitování. Ta je mu otravou společ-

nosti, zrád.cem vlasti. Tuto Ženu dává popravit muŽi v Ženě Klaudiouě

s klidnj'm svědomím; nad ní vyŤknul ortel: zab jit . . . ,,A nyní, kdyŽ

pĚes svou obezŤetnost' svou zkoumavost' svou znalost lidí a věcí, svou

ctnost, trpělivost a dobrotu byl jsi oklamán zevnějškem a falší -

když jsi k sobě pŤidružil pro Život bytost nehodnou sebe - když

marně jsi se pokoušel učiniti z ní manŽelku, jaká má bj.ti a nemohl ji

zachrániti mateŤstvím, tím zemskj.m vykoupením jejího pohlaví _

kclyž nechce tě poslouchati ani jako manŽela, ani jako otce, ani jako

pŤítele, ani jako pána a nejen opustí své děti, ale odejde s prvním, jenŽ

pri;a", a vyvolá do Života děti jiné' v nichž bude dále trvati na tomto

světě její prokleté plemeno - kdyŽ ji nic nedovede zdrŽeti, aby

neprostituovala tvé jméno svj'm tělem -kďyž tě obmezuje v tvém

hdském pohybu - kdyŽ tě zastavuje v tvé božské činnosti _-kďyž

zá1<on,jenž dal si právo svazovati, zakazuje si rozvazovati a prohlašuje

se bezmocnj.m - prohlas se sám ve jménu svého Pána za soudce

a popravčího tohoto stvoŤeni. Není to vribec Žena, není to Žádnážena;

nemá smyslu v boŽím plánu, je to čirf Živočich; je to opice ze země

Nod, je to samice Kainova: -  zab i i l " l
Těmto tňem tŤídám žen odpovídá souběžnf a obdobnj. žebŤik

mužŮ. A zase potkáváme tu nejprve muŽe ne honné a čestné, kteŤí
jsou obětí ženy.zviŤete (Klaudius v Ženě Klaudiouě, Terremonde

v Ptincesse Georges), muŽe čestné, velikodušné, š]echetné, ktei.í od-
pouštějí těŽce stíirané a bez své viny kleslé marrželce a zastanou se jí

i proti svŮdci (Montaiglin y Monsieur Alphonse) a pak zcela zvláštní
odrudrr Dumasovi vlastní, o níž se zmíním ještě, piitel žen, t, j. mla-
d1ich muŽri, kteŤí studují otázku styku mezi mužem a ženou, pozorují
hru lásky, rozumují o ní pesimisticlry, robí na ženy mnolto zlostnj.ch
schopenlrauerovskfch paradox , ale nicméně pŤesto jsou jitn ,,pňáteii..,
jak praví Dumas, jich drivěrníky, kteŤí nekoŤisti nijak z jich nesnází,
muk, nesurÍdějíženy ty,nybrž naopak zachraťtuii fe a vrací donáruči
jich muŽú, uvádějí na pŤímou cestu. Dumas několikráte vráti l se
k tomuto charakteru, naposledy a nejplněji jej dokreslil v Ryonsovi
v PÍIteIi žen. PŤedtím v Demí-nondu potkávárne se s tjlmŽ typem
v olivieru de Jalin a později v Lebonardovi ze Suatebni nduštěug,
kter1i ochrání také svedenou Ženu pŤed jejím nrilencem. Ryons za-
clrrání Janu Simerosovu a Balbinu, Jalin pí de Lornan a Marcelu.
',Miluju ji pŤíliš' neŽ abych ji chtěl zavlécí na chybnou dráhu.., praví
Jalin' A konečně vedle těchto muŽ , kteŤi chrání pŤed pádem ubohé
ženy, stojí jinÍ, kteňí ve]ikodušně pŤes pŤedsudky společenské vstupují

1 - L'Homme-Femme, sfr. 175.
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do manŽelství s divkami nevinně sveden1imi (Kamil Aubray z ldées
a André z Denisg).

Druhá skupina jsou muži, kteňí klesnou a zapomenou se na čas,
ale spaseni láskou sv1ilch Žen vrátí se k povinnosti, práci, rodině.
To je kníže de Birac, jejž spasí Severina (Pri"ncesse Georges), to je
Lucien, jejž spasi Francina (Francillon), obě ženy neobyčejné duševní
sÍly a mravního rozhledu.

A tietí kategorie: muž-zvite, živočich smyslné rozkoše, samec-
uÍíenka, pendant k sami'ci-uíience. Je to lstiv1f svúdce nevinné dívky,
kterou opouští, když ji zneuctil, ktery nezná se k dítěti svému, nechce
založiti rodinu (Tellier v Idées, Fernand v Denise) nebo kter pro-
následuje žena, jiŽ učinil matkou (octave v Monsi.eur Alphonse).
Je to milenec, kterf svede ženu a odvráti se od ní, poněvadŽ je daleko
čistši než on, ktery se klidně ožení potom, ale hned by se zase vrátil
k první ženě, kdyby mu poskytla jen ostŤejší smyslné požitky, na
veŤejnost pokryteck1i horlivec pro neporušitelnost manželství, v nitru
nejzh ralejšÍ světák (Cygneroi v Ndaštěuě suatebni). Je to konečně
zcela nestoudn;f otevŤenjl cynick;i zhjlralec' ktery umuči ženu smysl-
ností a surovostí - (vévoda de Septmonts v Cízínce). Tolroto muŽe
odsuzuje Dumas stejně jako takovou ženu. Muž ten je prvkem roz-
kladu společenského, smrt jeho ziskem pro společnost. To je samec-
aIÍenka, jak jej nazyvá lékaň pňírodozpytec Rémonin v Ci'zince. ,,Jak,
vy čtete mé články a nevíte, a neznáte víÍenky? Ukážu vám je, je to
velmi zajímavé' Jsou to rostliny zrozené z částečné korupce těl, jeŽ
|ze tozpoznati jen pod mikroskopem a jež byly dlouho pokládány za
živoěichy. . . MajÍ za rikol kaziti, rozkládati a hubiti zdravé části
dotyčného těla. Jsou to děInice smrti' Nuže, společnost je tělo jako
ostatní, jež se rozkládá v někter1ich částech a v některj.ch dobách
a vytváŤí víŤenky s lidskj.m tvarem, jež se pokláďají za bytosti, ale
nejsou jimi, a jeŽ nevědomky snaži se zkaziti, roz|ožiti a zničiti zbfva-
jící tělo společenské. Na štěstí pŤíroda nechce smrti, chce Život. Smrt
je jen jedním z jejích prostŤedkri, Život je její cíl. odporuje tedy
těmto činitelrim zhouby a obrací proti nim chorobné principy' jež
obsahují. A tak vidíme, jak lidská víŤenka zmate si jednoho večera,

kdy pŤíliš mnoho pila, okno s dveňmi a rozbije si na dlažbě něco, co jí

sloužilo za hlavu, nebo ztratí-l i jmění ve hŤe čizklameJi j i její víŤenka.

Samice' prožene si kulí to, co pokládá za své srdce nebo narazí na

víŤenku větší a silnější, jeŽ ji zastaví a zahubí. Lidé roztrŽití vidí v tom

nouhou skutečnost, l idé pozorní zákol.,,L

TŤetí a poslední lrategorii Dumasovu vyplriu jížerly naprosto zkažené,

u lddÍe špatné, zurhlé a nebezpečné ltdské společnosÍť. Jsou to ženy, jež

neplní pod.le autora poslání svého pohlavi, jež nezakládají a nemilují

rod.iny, jeŽ hledají jen smyslnou osobní rozkoš a jeŽ tak dc společ-

nosti vnášejí rozklad a smrt' Nemohou b1it nikdy dobr1irni matkami,

jsou to bytosti rozkošnické, sobecké, Živočišné. PŤeclstavují v divadle

Dumasově jeho pojetí ženy čiŤe pesimistické, materialisÍÍckd, jsou

vftvorem jeho myslického fatalísmu, kterj' jej ovládl v jedné periodě

jeho tvorby riplně a projevil se zejména v románě A|éra Clémenceauova

(1866), broŽuŤe L,Homme-Femme (1872), dramatech Ženě Klaudiouě

(1873) a Cizince (1876).
Toto pojetí ženy je zce|a ortentdlní a sgmbolické, Nejposlednější

satanismus, s kterj.m dnes se blyská jedno kŤídlo dekadence, je již

obsažen v těchto pracích Dumasovjlch. Ženaje tu živelni silou, zhoub-

nou a neoďpovědnou, služkou dábiovou, kterou kazí dílo boží' hubí

Život manželskf, rozvrací rodinu, podkopává společnost. Je to symbol

smyslnosti, zviŤe z Apokalypsy. Nehledá nic neŽ rozkoš a hŤích a jen

ten mriŽe dát také muži. Je to nevěstka, kterou nelze spasit a vykoupit

ničím. Je to smyslnost, která zabíjí rozum, čest, práci, talent i genia,

ctnost i nevinnost; je to ,,zvláštni zr'íŤe, jeŽ se plíží do rodin čestnych

Žen v noci, aby jim ukradlo jich štěstí a poŽralo clěti.. (,,Cizinka..).

Dumas nakreslil tento typ v Ťadě pŤedstavitelek. Je to pňedem Suza-

na d'Ange (Demi-monde,/, nevěstka bezohledná a ctiŽádostivá, jeŽ

bez lásky, vypočítavjlm podvodem a klamem chce se vlouditi do

čestné společnosti, chce se provdati za dobrého muŽe Raimunda. Je to

dále ,,cizinka.., Američanka Mrs Clarksonova, která jde světem pod-

maĎujíc si všecky muŽe a ukrádajíc je jiclr Ženám a rodinám; krev a



smrt značí její tajemnou cestu určenou a vypočtenou boŽskou prozŤe.
telností jako mor a vál]ra. Je to krvavá metla, z]ověstná vlasatice boží
msty pro zkaženost a kleslost lidskou' Tato Žena-zviňe, tato Žena ži-
veluá síla a slep1i ničiv pud, tato ,,uiíenka-samice,, má to zvláštní
mystické poslání: má zbavovat společnost mužri stejně nebezpečnfcll
a pustj.ch' jako je sama, mužri-zvíŤat , ,,uíÍenek-samcťt,,, bytostí zhfra-
ljlch a siln;ich, jeŽ nepovznese Žádná chot, nevykoupi žáďná Žena,
kteŤí nedovedou bj.ti otci, kteŤí jsou rozkladem rodiny a společnosti,
jako je Septmont. Takovj'to muž-zviŤe narazi na takovouto Ženu-
zviŤe,kterájej piekoná a pohltí azbavitak společnost parasita' V tom
smyslu je poslání její blahodárné jako v ,,Cizince... Pohltí nehodného
nenapravitelného manže]a a umožní tak, že dobrá čistá Žena-mučedni-
ce mriŽe se provdati za dobrého muŽe, jehoŽ by se jinak zŤekla, že ho
mriže milovati a za|ožiti s ním rodinu.

Tímto pŤehledem jsou vyčteny všechny hlavní osoby Dumasovy
(nehledíme-li k rezonérrim, kteŤí pointují a vyjasriují tendenci hry).
Jak viděti, jsou lrrubě a lineárně konstruovány a daleko méně bo.
hatě a plně pozorovály. Živlch karakterri bohat1ich a měnivj,ch je
v jeho hrách málo. Ale jsou pŤece. PŤedem pan Alt'ons, sytjl typ mi-
lelce z povolání, kterjl si ženami rrpravuje svou kariéru a jemuŽ láska
je prostŤedkem ke společenskému blahobytu. Vedle n'ěho pÍttel žen
Ryons, do něhož Dumas vložil nejvíce ze sebe a jenŽje nejcennější a
nejbohatší jeho typ, kterjl nese zcela patrně pečet své doby a bude
snad brrdoucnosti pňíznakem dnešního moderního člověka. Tento
Ryons podává nejjasněji také smysl snalr Dumasovjlch a jeho názor
na lásku. Ryons je pětatŤicetiletj' světák, Don Juan, ktery si zakláďá
na to1n, Že zlá žentt, že vystihuje tajemství pohlavnílro poměru. Pra.
cuje jen ,,v tomto odvětví pŤíroclopisu.., jak praví. Je to člověk, kter;i
posuzuje ženy theorií pesimistickou, ktery je znuděn a pÍesycen po-
Žitky i klamy vášně, kter1i jen pozoruje a odkryvá všud.e podvod
v ,,komedii lásky... Je pesimista, ale právě proto soucÍln s kŤehkostí,
slabosti, utrpením Žen. Sám unaven láskou a znechucen jejími mu-
kami a lozmary ,,rlčtuje si pŤíčiny, kontradi]<ce, nejasnost, fantastic-
kou těkavost ženského srdce, radí, stírá slzy, snriť'uje milence.,. Je to

vystŤízlivělf Don Juan, člověk znechucenf láskou tělesnou a touŽící

po styku duševním, typ, jenŽ nese skutečně pečet doby, navy hmo-

tou a touhy po duchovosti. Francouzská kritika1 pokládá jej za po-

slední stad.ium rozvoje donjuanského typu. Je to člověk,kter! nežije

žiuočtšně lásku, kter je unaven dobrodružstvími a neklidem jejím'

ktery la|ézá vyšší poŽitek v tom, Že pozoruje, analysuje, pňemítá'

theoretisuje. ZamilujeJi se pak do slečny Hackendorfovy a vezme-li si
ji pŤes svou misogynii za ženu, je to láska iluchouější, Iáska méně tě-

lesnti, spíše pÍdtelstui než urišeít.
A vedle tohoto (alespoĎ po jisté stránce) moderního člověka postavil

tu i Dumas typ moderni ženg v Janě Simerosové. Je to žena zjemně-
lého svědomí, čistá, pŤísná' duchová, která se děsi hrubé smyslnosti
manželství a má o ]ásce tento povj.šenj. názor:,,Ťíci ženě: miluji vás'
znamená ŤÍci jí: shledávám vás mezi všemi bytostmi nejhodnější toho
citu nejvznešenějšího mezi city; sdružme svoje myšlénky, radosti, slzy
a v tomto nehmotném obcování rozumli a duší budiž pohled vždy
pŤímy, nadšení vŽďy ryzi, vyraz vžďy čistj, svědomí vŽdy volné...

V těclrto posledních dvou postavách jest hledati smysl divaďa
Dumasova v tom, co má nejlepšího. Pesimistícké v základě ponětí jeho
lásky vede nakonec k d.uchouostť, k čistšímu a hlubšímu nazírání
vztahu pohlavního. A jakoŽ opravdovj, pesimismus pojí se vždy se
soucitem k trpícím a bj'vá talr leckdy pramenem činnosti re|ormačnt,
žizně a touhy po sprauedlnosti společenskd, stejně bylo i u Dumasa.
Hry jeho vedeny jsouvždycky touhou po spravedlnosti. ona diktuje
mu Ddmu s kameliemi i Ntizorg pani Aubragoué, kde našel pro kleslé
ženy slova evangelického soucitu, ona diktuje mu Pana Alt'onse, jehož
ryze evangelické rozŤešení vzbudilo odpor,,společnosti.., ona vedla jej
k tomrr, Že poloŽil v principu mravní rovnost muže a ženy, Že ve F]"an-
cillonu cizoloŽství muŽovo postavil na rovefi cizoložství ženy a stejně
je stihal. ona vedla jej k tomu, že domáha] Se rozvodu jako prostÍed-
ku čistoty a povznesení manŽelstvi, že se ujímal všech utištěnych a
vyděděnjlch.

1 . Ernest Tissot, Les évolutions de la critique lrang[aise], 118.



Toto nazírání na pohlavní poměr bylo ve francouzské literatuŤe
a hlavně francouzském jevišti cizt a neblualé. o lásce mluvilo se na
něm pouze jako o žertu, dobrodružstvi s povrchní cyničností a vese.
lfm triviálním r'tipem. Dumas v té pŤíčině je novotáŤenr; v tom je

také jeho zásluha' Na divadlo, které dotud bylo mistem porrhé zá-
bavy a pouhého hrubého vtipu, vnesl on dojemnj' vážny a hloubav1i'
tÓn, postavi| zdhadg duše a společností s opraudouou pÍtkrou rozhod.
noslí' DobŤe postihuje jeho reformační záslulru právě v tomto směru
Georg es P ellissier:,,Jedna z největšíclr odvážlivostí Dumasovych byla
vylíčiti Ženu jako niŽší muže právě na clivadle, t. j. na místě, jež ve
všec]r dobách bylo vyhraženo vítězství Ženy nad mužem...1Až do něho
nebyly ty vážné záhady lásky, manŽelství, čistoty, otcovství brány
vážně na jevišti. Na jevišti se nehloubalo o nich, nebylo soucitu s tínr,
kdo v nich byl oklamán nebo zničen, d.ostalo se mu jen ufisměchu' Du-
mas byl na jevišti vědomě moralista a vědomě chtěl dáti diváku
mysliti. NepÍeceítoaal diuadla. Uznával, Že je to zvláštní genre, kte{
Žádá zvláštní techniky, zvláštních prostŤedkťr, aby mohl prisobiti na
širší masu a vidí v tom i jeho slabost. Vykládá, Že divadlo Žije z mnoha
ilusí, lstí a pŤekvapeni a že je tŤeba k němu hlavně umění douésti okou-
zliti. ,,To je vlastní právě velkym hromadám lidí, že mohou bj.ti oka-
mžitě svedeny slovem, gestem, vj'kŤikem' Aby kdo unesl tisíc indi-
viduí, potŤebuje jen rozčíIít; aby unesl jedno, musí je pÍesuěd'čit,,, Ač
byl znamenitj.technik, nechtěl psát pro divaďo, chtěl psát pro knihu.

,,Divadelní díla nejsou psána pouze pro ty, kdo chodi do divadla;
jsou psdna také a hlauně (surtout) pro tg, kdož tam nechod"i. Diutik
rozhoduie jen o uspěchu, čtenti.Í o sltiuě,,,

A k jeho cti je tŤeba vyznat, že v díle jeho jsou dvě tŤi Íigury, jedna
clr'ě hry (PíIteI žen, Suatebni nduštěua), jeŽ nepostihuje plně diutik' jež
dovede pochopiti teprve čtenáŤ.

Jaroslav Kvapil: Bludiěka

Název první dramatické práce p. Kvapilovy odhaluje nám naráz
a uplně, až s baná]ní skoro otevŤeností a jistotou celf sujet, cel1i pro-

blém její. Znáte ta ze]enavá tučná Ženská těIa, zelenavá až do modŤe
a fosforu, zkroucená v nějaké posunčině v nemoŽnf jak]i'si bakchickj.
tanec, s rozpuštěnymi vlasy, propletenymi nevím jakj.m symbolic.
kyrn květem, s tŤepetavj.m jazj'čkem světla nad hlavou? Kolem po-
lámané rákosí a ta rozmazaná, těŽká, zesinalá, falešná zeleĎ. Nějak
v zoufalstvi zesinalá jako tváŤ toho, jenŽ z|ákán mámivfm svitem
bluclného světla . . . a ta]< dáIe . . . takov obehranj. motiv, do všech
kolovratkri již pŤeloženjl. Taková pohodlná sumární alegorie mladfch
duší roztoužen ch a oklamanych, rozběhlj.ch a zb]oudilych, opilych
nejprve ilusemi a pak shnilou vodou močálri.

Touto bludičkou, jež svede s pravé cesty a zahubí m]adou i]usiv.
nou duši, je v dramatě p. Kvapilově slečna Helena Lindnerová, od.
kvetající již kráska pražskych salon , vyspělé, rafinované, omamné
krásy Íin de siěc]e. Pan Kvapil myslil si ji patrně jako dekadentní
plod vysoké lzra|é kultury, dráŽdivou vriní haut-goťrtu, směs Žáru
i chladu, vášně i skeptického analytického rozunlu' kontrasty pŤíkŤe
nanesené a stupĎované v silnější ještě ričiny, bohatou perversní a
rozkladnou krásou sladk1ich jedri, hašiše a opia' Není to jen prostá
ubohá záletnice mučená svfmi pudy a ukájející je, je to uelikri d,tima,
une grande dame'která Život svrij bere jen jako látku, z niž má si ušít
sl,oŽitym a rafinovanjlm uměním smělou a oslĎující toaletu, umělecké
o]'o ,urno v sobě, rozkošnickou lázeů svjlch smyslti, svou pjlchu a zá-
vist cizích. Život jest jí pouhjlm thematem, na němž hraje nekonečné1 - Nouveaux essais de litt[érature] contemp[oraine], 88.




