
něné spolupracovnictví, usoustavněná prozŤetelnost. Ale krit,ika
není podezÍravost, kritika není klepaňství, kritika není lest,
a chlad, kritika není tupost duše a srdce: krit,ika naopak jest
nejprve a pŤedem zjemnělá sensibilita, zjemněná až do pňedví-
davosti. -

Dobrotiví bozi milovali posud Sovu Ant,onína. Myslim, že
Sova Antonín jest jim dnes dlužen víc než ovci nebo kozla.
Pamětlivi kŤehkosti lidské, neudělali ho ani členem akademie,
ani redaktorem vlivného listu, ani modlou koterie nebo společ-
nosti, ani knězem církve nebo cirkvičky, slovem žádnou oficielní
veličinou - to znamená: neztížili mu možnost rozuoje. ost,ňíhali
také stezek jeho a nezavedli ho, pokud vím, alespoů ne na dlouho
a trvale, k žádnému ani dlouhému, ani kulatému stolu, neztovary-
šili ho v žádném literárním cechu, nepobratŤili ho s žádn;ím
pivně.literárním kroužkem.

Prosme tedy bohy, aby ani napňíště neztěžovali mu rozvoj.
A básníka Sovu uctěme d věrou v čestnost a sílu jeho duše,
dťtvěrou, že si jej neuzavŤe sám.

B sník Úragickfch osud|i

Úuodern k lragedii Ggges u jelto prsten

Friedrich Hebbel jest z nejabsolutnějších dramatikri, sám typ

dramatického básníka, kter;il sbírá a nese na sobě ctnosti celého

rodu v ryjbě tak vášnivě charakterní, že se zdají chvílemi a místy

nezričastněnému oku až karikaturní: dramatická vise světa a ži-

vota jest v něm ztělesněna jako jen ještě v několika rnálo recích

a polobozích světové literatury.
Nejpňesvědčivější drikaz jeho dramaticlié plnokrevnosti a čis-

tokrevnosti vidím v tom, že spád a vítr básnické logiky, která
rrese jeho dramata a těsná v nich co nejťrže žár imtáz, smyslnost
i abstrakci, ukrutnost i něhu, pathos i dialektiku, rytmuje a bi.

čuje i jeho život: jeho život není jen dílem jeho charakteru, ale
i jeho intelektu,lrter1i' nebyl u něho dokonce tou chladnou a ve-

dlejší schopností, jakou b1fvá u prriměrn;ich lidí, n;fbrž skuteč-
n;frn žhaqim hvězdn;fm jádrem a ohniqfm stŤedem bytosti,
orgarrisujicím cel;i'ostatní svět funkcí a vrstvicím jej kolem sebe.

Život Hebbelriv od jeho mládí až do jeho smrti je dramatickf
a dramatickj. právě stilem stavby a logiky jeho dramat.

Již jeho pŤátelé divívali se, jak v hovoru náhle dovedl pŤejít

od měkké něhy k vášnivé energii - s touž náhlostí, kterou známe
z jeho dramat.

A čt,uJi dnes jeho slova a v;i'roky, aé pronesené, nebo napsané,

vidím zÍejmě, že jsou téhož zrna a téže ražby jako věty jeho nej-

lepších dramatick;fch rekri, a myslím, že většina iich mohla b1iti

ve své lapidární kráse a zbrojné záť.i, ve své paradoxní hotovosti
a vášni svého dostŤelu vyňknuta stejně dobie ve vrcholn;fch
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160 scénách jeho dramat. od onoho známého a proslulého: včera
propadlo obecenstvo _ až po ono méně zrrámé slovo, které pro-

nesl na smrtelnérrr loži, když ho došla zvěst, že mtr byla pÍiňčena

Schillerova cena Za trilogii Nibelungri: ,,Takovy jest již lidsk1i
los - jednou schází nám víno, po druhé schází nám pohár.. .

Dramatickyrn byl i sám pohled na básrrícího I'Iebbela, jak jej

popisuje Enil Kuh: ,,Produkujícího Hebbela spatňiti znamenalo
viděti obraz náměsíčníka. Jeho pohled měl pak trpící vyraz bla-

žence. Ch lil hluboko hlavu jako rostlina, vydaná teplému let-
nímu dešti. Ramena maje pňed prsoma sloŽena, občas risměv nebo

smutek zírajícího člověka kolem rtú, kráčel ulicemi vídeťrsk;irni,
stromovím Prateru nebo loubim Augartenu. Ani ďábelské počasí
Ťíjnové nepŤekáželo rnu, když byl ponoňen v požehnání obrazri.
Vňava a hluk velkoměsta nerušily nikdy visionáŤského prochá-

zeče, a pověstná větrná smršé vídeůská, aé sebevíc zuňila a skňí.
pěla v korunách mohutn;fch stromŮ Praterov;Ích, neprobudila ho
z jeho vytržení. oslovil.li ho však někdo, unikl mu nejprudší zvrrk

odmítnutí. Někdy pňeslechl oslovení a Liše zpívaje nesl se mimo...
A víc: tu ukrutnost dťrslednosti a nutnosti, dŮsledek že|ezlé

vnitňní souvislosti charakterové, jaké se tak často obdivujeme
v jeho dramatech, ukáza] a dovedl i sám unésti v Životě, kdyŽ
rozváza|, ne: rozéal svťrj dlouholet;f poměr k chudému a dobrému
děvčeti hamburskému, Elise Lensingové' a oženil se s herečkou
dvornÍho divadla r,ídeĎského, Christinou Enghausovou - ne
z dťrvodri citu a srdce, nybrž z pŤíčin věcn;ich a rrejvěcnějších:
aby se zachránil sv1|'m básnick;irm cílrim a rikolťrm' Tento ,,ne-
osobní egoismus.., abych užil paradoxního slova hlubokého fran-
couzského moralisty, kter;1;-m se tu dal vésti, jest Qiž' jak;i pudí
tolik jeho dramatick1fch figur a jehož naléhavost není chladnějši
proto, Že jest v jádĎe metafysická, nybrž zaŽihá se tím šíleněj.
šími plameny. Heroismus všech jeho osob - a Hebbel je básní-
kem heroismu jako každ;Í velik;i dramatik - je právě v tom,
že jsou neosobné ve své vražedné i sebevraŽedné drislednosti
a nutnosti svého chtění, jen členy v logickém procesu a herci

v metafysickém dramatě, a že mají i často toho vědomí jasnější
a hlubší než mívají obyčejně tragičtí rekové'

V tomto vyšším stupni vědomi a svědomí neŽ b;ivalo posud
v dramatech pravidlem, vidím specificky moderní ráz Hebbelova
tragismu: rekové Hebbelovi mívají něco z intelektu svého tv rce,
jeho experimentující rozhodnost a odvážnosť a neosobnou objek-
tivnost _ zd,e st;iká se Hebbel ku podivu s Ibsenem. Jeho dra-
matické figury jsou prrihledné a tvrdé tvrdostí horského kŤišéálu,
lámajícího pevn1fm zákonem, nerichylně a pňesně, světlo: Hebbel
jest více než jiní dramatikové básníkem tragického poznaní _
a všecky kritiky, kterymi byla Hebbelova díla zasypávána
(Hebbel jest snad vedle Wagnera nejvíce kritisovanou osobností
novější německé poesie), diskutují, tŤebas ne dost ujasněně,
konec koncri právě tento problém.

Hned jako dítě ve své rodině a později jako hoch a mladík,
jídající v tvrdé službě cizí chleba, poznal to, co se stane jeho
dramatickou prazkušenoslÍ a co, pňetvoňeno, jest základní celou
v ethické stavbě jeho nejlepších dramat a vlastním metaťysick;fm
posvěcením jeho poesie: míním tu základní zkušenost a prožit,í
a poznání jeho mládí, o níž se mně tak špat,ně hovoňí, poněvadž
cítím, že tu stojím na prahu vlastní svatyně vnitňního života
básníkova, která ukládá zbožné mlčení a t,ichou meditaci, _ tu
zkušenost, kterou lze spíše cudně opsat a dáti vycitit a vytušit,
než jmenovat a vykládat.

Těžk}i, studen;f mrak leží nad mládím a jinošstvím Hebbe-
lov1fm a padá na ně ledov1i'm stínem: budoucímu dramatikovi
pesimismu zjevil se život surově stŤízlivou hradbou a zdí, o niž
se tňíští všecka velká snaha a vrile a všechen rrist duše ve formě
boje zorrfalé p1fchy a vzepětí celé bytosti nad vlast,ní lidskou
slabost a měkkost do pÓzy hrdě a t,vrdě krásné. Pňíští pesimista
učil se již v mládí pňijímat život jen z nutnosti a z nouze jako
hrubou látku umění, která jím musí b;Íti pŤekonána a ,,ylo.,-
pena' a již v mládí šeňilo se v něm zvolna vědomí, že závěrem
heroického života jest: zkameněti jako onen princ v Gozziho
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162 ,,I1 corvo.., o němž mluví Schopenhauer, ,,ale ve vznešenérrr

postoji a s velkodušn1ilm gestem... -' 
ot"c Hebbelriv, 

".n"át1r 
zednick1il mistr v malém dithmar-

ském hnízdě, Wesselburnu, p l p.'' itá'' a pril farizej, zákoník

" 
p.J""t svěáomí jako nezapomenuteln;i' mistr Antonín z Hebbe-

in.r,y ,,u",ie Magáaleny.., ztrpklá a zkyslá duše jakoby z octa

" 
zí,-rÉi svaŤená, odemstival sá za všecky ristrky osudu Lim, že

otravoval všecku radost a svobodu duše sobě i všem, s nimiž

pňišel do stylru, v první ňadě své ženě a dvěma hochrim' Zkuše-

nosti tohoto bezradostného a temného mládí, nevyhlazené nikdy

zce|a z duše Hebbelovy, rozmnožily a posilnily jistě v Hebbelovi

žive|, zněhoŽ se zrodil později démon chladné rozhodnosti, kter;Í

do,.edl vyhnati ,'" o.tŤí mnohou, ve své rozhodné tvrdosti až

ukrutnou scénu dramatickou.
Čtrnáctilet1f Hebbel jest pŤijat za písaňe u pňedstaveného

církve obce Mohra, a zkušeno't ;.t'o dětství se opakuje, ale ve

variantu, kterj, zasáhl ješ: ě hlouběji mravni stŤed pňíštího rlra-

matika. Surov1i mechanismus světa orlvážil se tentokrát zle-

světiti sám cit osobnosti rodícího se basníka: mlad]i Hebbel,

kterjl jiŽ pracuje na svém básnickém charakteru a zápasí o jeho

oeistu, kterj, jii tislrne v rnístních listech verše, jest pokoňován

p.a,,o i,o t"ro větší svobodu své duše tupostí konvenčního tradi

"io,'"ti.-u 
a stŤízlivostí běžného názoru - a zde stojíme v plaché .

ťrctě pŤed lcrásnou, tvrdou skalou Hebbelovy charakterné síly,

z niž vyLryskl jeden z pramen jeho poesie.

Právě tato zkušenást stala se základní metafysickou celou

nejednoho jeho dramatu; ona pňetvoÍila se v nich, podle ričelu

a potíeby koncepce a stavby, v pošlapání oprávněné pjlchy' po.

|t.,lu,,t nejvnitrnejší svatyně osobnosti, znectění a znevážení

áonyto svobody d.,ie 
" 

srdce, v otŤesení víry ve svaté a absolutní

hodnoty a základy života.
Jaty nyt dosai t,ébo zkušenosti v duši a tvorbu básníkovu'

po.o".,*Í jen fun, kdo promyslil a p-ochopil krisi tragedie, jejíž

ir.tot"a zde podává,,,, .,..bo jiné hry Hebbelovy, ,,Herodesa a Ma-

riamny..: v obou dramatech prohňeší se muŽi Kandaules a Herodes
na největším citu vnitňní svobody a víry sqfch žen, v obou pňí-
padech ,,sníží je na věc.. a v obou pňípadech jest tento cit mrav-
ního ponížení a zneváženi, u Rhodope spíše generick;f a irlejí
svatého mravu a Ťádu podmíněn;i, u Mariamny spíše osobní, pňí-
člinou tragického sklonu her.

Tato vášnivá ricta pňed svatyní vnitňního života, zdá se mně,
spňízriuje ku podivu Hebbela s Ibsenem, tímto básníkem ne-
dotknutelnosti a neporušitelnosti osobnosti, její svobody, své-
zákonnosti i svézodpovědnosti, a činí z oborr duchťr bvrirce kate-
xochen germánské, kteňí vycítili Samu mravní tepnu rasy
a osvitil i temné hlubiny její dílny. -

Již z Loho je patrno, že Hebbel není dokonce a naprosto, jak
se někdy Ťíká, ,,básníkem hlavy.., ktery tvoŤí podle recept,u pra-
videl a theorií. Jest sice básníkem mohutného intelektu, ale inte-
lekt ten jest stejně žhaug jako mocn;Í: jeho touha poznání a vě-
dění jest skutečnou udšni, plnící celou jeho bytost a osobnost,
živi se temn;im varem jeho srdce a má všecky jeho dravé
a bouŤné síly l'e sv]irch službách.

Jest pravda, že jeho poesie jest rnu v první ňadě nástrojem
poznání, ale poznání to není mělk;Ím a malichern;fm poznánim
povrchu: očekává od poesie osvětlení sam1ilch zák]adťr života,
chce jí sestoupiti co nejhlouběji do tmy dění, chce si jí uvědo-
miti světovÝ v voj, pochopiti pŤerod věkri a dob, nahlédnouti
do dilny osudu. Takto pojimá rikol a smysl v první Ťadě tlrama-
tické poesie; ji pokládá za nejvyšší tvar poesie a vrchol všeho
umění, neboé jak prar,í, ,,pňedstavuje ona jtldiiiá sám proces
života o sobě.. - proces života, t,o jest právě jeho rytmick1i,
v1ivojov;i, cyklick;f živel.

Poznání, po němž Hebbel dychtí, nejsou žádné tak zr,ané
všeobecně užitečné a prospěšné pravdy, kterjrrn chce učiti jiné
a jež chce vulgarisovat v laciné mědi didaktické poesie - Hebbel
naopak chce se sam učiti svojí poesií a ze své poesie: od sv1i,ch
v;itvorťr, charakterri a rekri, chce rristi svojí poesií, vykupovati



se jí a osvobozovati se jí . . . Jeho deníky, jeho listy, jeho epi-
gramy jsou plny víry ve vykupující moc poesie: vlastní figury
básníkovy vysvobozují ho ze zemské malosti a zkosti, ,,ditě
vysvobozuje v umění svého vlastního otce.., jak napsal jednou.

A jindy: ,,Hlavní rozkoš básníkova zá|eži pro mne v tom, Že
dovedu charakter na v;Íšinu, kterou z počátku ani sám naprosto
nemohu vypočísti, a or]tud pfehlížím suět',.

Jak tu nevzpomenout hlubokého qiroku Goethova o básnic-
kém díle jeho života, které bylo konáno, jak Íek|, ,,h chst selbst-
siichtig,,? Toto veliké Goethovo slovo dochází u Hebbela nouého
pojetí a pochopení - odchylného, pravda, od pojetí Goethova,
i užšího, ale stejně opravdového a dúsledného, a proto stejné cty
hodného.

Hebbelova bdsnicka ethika jest, jak patrno, z nejvyššich, jež

se dají myslit: z kofene heroicka, a ona jest to, která jej činí dra-
h1im dnešní literární generaci, i když jest nesena jin1imi umělec-
k;imi sny a cíli. V ní jest vychovatelsk;f v1iznam Hebbelriv pro
dnešek i zítŤek, kter]i' nemťrže b]ilti pňekonán. A ricta pňed touto
ethikou mriže jen vzrťtstat, uváŽíte-li, jak ch obětí si vyžádala
na Hebbelovi: obětí od plastické a umělecki jeho síIy, oběti na
názorné plnosti a životnosti jeho figur. (Není toho viděti na pňí-
tomném dramatě, které i po této stránce jest z vrcholn;ich děl
Hebbeloqfch, ale na jinlfch jeho v;ftvorech.)

Neboé o tom, že Hebbel dovedl tvoŤiti plasticky a právě
tvárně, není pochyby nikomu, kdo zná jeho epos ,,Mutter und
Kind.., _ ale v dramatech b1irvá to jeho faustovská zvídavost,
jeho váše poznání, jeho touha psychologického a dialektického
paradoxu, která jej vede k tomu, že se často spokojuje myšlen-
kovou siluetou figury za pln1ir její tvar trojího rozměru. Neboé
Hebbelovi jde v první Ťadě o myšlenkovy tep, vítr a rytmus,
o rozvojovj' problém a perspektivu, o básnickou architektoqiku
dramatické vise a logiku snu' a teprve v druhé ňadě stojí mu
plastické vypracování figury. Jeho figury jsou mu zcela patrně
jen prostňedkem poznání, jen stňelami v luku jeho experimen.tu-

jicí síly, nositelkami největších dramatick;Ích možností a snr!:
Hebbel jest v první Ťadě básník-experimentátor a architekt sn
a visí, a teprve v druhé ňadě plastik. Je rozeny básník cyklrl,
clramatik hrŮzy pŤechodri a pňelomri, vášniqf norec' sestupující
ke dnu neznám1fch vod, odvážrr;f kovkop, zar;ivající se hluboko
do temn;fch, záhadn;fch a zločineck1i'ch duší, založen;1ich k nej-
většínru a zrazenych a zlomenych životem, okolím nebo dobou.
Je milenec světov1fch povodní a zemětiesení, odvažující se podle
vlastních slov na ,,povážlivé a nejpovážlivější...

Podzemní oheĎ, zdá se mi, leží sv;im hrrizně krásn;fm od-
]eskem na nejvyšších jeho figurách a barví je nezapomenutelnou
záňí osudné velikosti a tragiky. Vedle slunného olympana
Goetha stojí Hebbel jako hloubav1i Titán, jako Nibelrrng, jako
rek ze země mlh. Jsou-li největší figury Goet,hovy kňtěny bílfm
Žhav;ym slunečn;fm ohněm, tak že se mně vŽdy zdá, jako by jeho
paprsek ulpěl a svítil ještě na jich čelech, nejkrásnějši figury
Hebbelovy jako bybylyponoŤeny do krvavé sopečné lázně pod-
světné nebo jindy do ledového polárního světla.

Básníci duševní složitosti Hebbelovy tvoŤí pňirozeně jinak
než tak zvani naiuní genioué,jako jsou Shakespeare nebo Goethe.
Nemyslím, že naivnost jich znamená bezvědomí nebo polovědomí
nebo malou myšlenkovou a autokritickou potenci, _ [e, jejich
intelekt pracuje neustále s vášnivou vroucností a bezoddyšn;im
rytmem a tempem. Ale naivnost jejich zá|eživ instinktivné moud-
rosti, kterou se pŤed tvorbou a pňi tvorbě zachovávají čistfmi
od kritické reflexe a jíž chrání svoje v1iltvory od theoretické
sebeanalysy: nemilují theoretické práce, prováděné na bolest,ném
materiálu v]astních sn , názor a figur, a dovedou krotit démona
theoretické zvÍdavosti a kritické reflexe, kter1f rozr;fvá všecku
zem, i t,u, na níž sám stojí, a ruší i tu posvátnou tmu a mysterium,
v němž musí spáti koňeny každého zdravého stromu i radostného
díla. Hebbel naproti tomu nejen že pňem;Íšlí mnoho a soustavně
o svém umění, nejen že hledá v něm a nalézá v něm methodicky
kritickou dedukci, nejen že každjr sen napíná hned na Prokrus-
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10(; tovo loŽe své soust,avy a theorie - on provozuje i nebezpečnou
hru vivisekce na svych dílech, sotva pojat;;ich a koncipovan;fch.

Není zde místa vykládat, pokud tím ublížil Hebbel sám sobě
a kolik Lim uměleckg zt'rabi|: souvisí to s celou heroickou praxí
jeho života, a proto t,ím nesnadnějším a choulostivějším jest od-
vážiti piesně zisk a zLráLu' Jen zcela všeobecně dá se Ťíci, že zisk
byl spíše poetickg a ztrata byla spíše uměIeckd. Ztraceno bylo
leccos na plastické hotovosti a plnosti, získána byla nesmírná
psychologická jemnost a subtilnost a takt intelektu, čistá ne-
sm]ouvavá ryzost mravního soudu, zákonnost a jemnost tra-
gic\ich osud , hlubok1i dost,ňel jich dristednosti, rižasná noblesa
a charakterní krása celkové dramatické bilance - vesměs ctnosti,
patrné zv]áště v tragedii ,,Gyges a jeho prsten... Jsou zde místa,
kde noblesa ethické inspirace chvěje se jako světlo na vysok;iich
ledovcích a kde každá vteŤina pňináší více odhaleného osudu než
jinde t;Ídny a měsíce' A cel1i' problém tragického poměru a vztahu
tňí hlavních osob, Kandaula, Gyga a Rhodopy, jest zvážen na
vážkách cit,livějších než nejjemnější vážky ]ékárrrické - vedle
nich všecka běžná a prriměrná dramatická ethika vypadá jako
hrubé obchodování, smlouvání a čachrování ani ne s city, ale
s něčím, podobnym odložen;fm šat,ťrm.

Ale budiž tomu tak neb onak, buďtež zt'ráty Hebbelovy pŤi
této praxi jakékoli - konečn;i, zisk její byl pro Hebbela takov;i,
Že se mu stala rrutností: pňinášela mu pŤímo ideální prospěch:
pokoj a klid jeho uměleckému suědomi, něco, čeho byl po svém
vnitňním ustrojení potňeben nade vše ostatní a co pro něho zna-
menalo nejvyšší možné štěstí na zemi. A mnoho pňinesla t,ato
sebemučivá methoda i nám: míním vzácné a jedinečné pohledy
do myst,eria tvorby, které by měly b;iiti pňijímány s nejvyšší rictou
k básníkovi a zavazovat,i k nejvyšší vděčnosti k němu - uvě.
doměním, že jsou to právě pohledy do mgsteria, a uv.ědoměním
obětí, jimiž musila b;i,ti vykoupena možnost, aby nám byly ote-
vňeny a učiněny pňístupn;Ími.

Hebbel pojal tragickou vinu s fatalistick;im pesimismem.

Tragick;f paradox vyhrocen byl posud u málokterého tragika
Lakovou ironií jako u něho. V pojeLí Hebbelově jest totiž pro
tragickou vinu re]<ovu riplně lhostejno, nese-li se jeho vrile za
něčím znamenit1y'm, krásn;im a dokonal;im nebo za něčírn níz.
k;im a opovrženíhodn;fm: dramatická vina neleží Hebbelovi
v obsahu jeho vúle, nybrž ue u li samé, v jeji prosté skutečnosti,
v její intensitě, bezměrnosti, ,,v tvrdošíjném, svémocném rozpětí
lidského já... Ve vrili samé jako u Schopenhauera jest vina:
jednotlivec. kter;ir se rozepjal šíŤe než snese svět, porušuje zcela
rnechanicky rovnováhu sil a pracuje bezděky na svém pádu.

,'V bezměrnosti leží vina, .- píše Hebbel, - zároveů však také,
poněvadž všecko ojeďiněié jest jen proto bezměrné, že jako cosi
nedokonalého nemá nároku na trvání, a proto musí pracovati ke
svému zničení, i smí,r, pokud mriŽe b;fti v kruhu umění o něm
i'eči. Tato vina jest, prvopočátečná, nelze ji oddělit od pojmu
člověka a spadá sotva v jeho vědomí' Jest položena již sam;fm
životem. Táhne se jako nejt,mavší nit podáním všech národťr
a dědičn;i hŤích není nic jiného než drlsledek z ní odvozeny
a kňesťansky pňizplisoben;i. Nezávisí na směru lidské vrile, pro-
vází všecko lidské konání, aé se pÍikláníme k dobrému, nebo ke
zlému, míru mťržeme pňestoupiťi t,u i tam. Nejvyšší drama mťr
jen s ní co činit, a jest, nejen lhostejno, zahyne-li člověk snahou
vÝbornou nebo bídnott, ngbrž je dokonce tÍeba, ma-Ii dojít lt trcj-
otfesnějšímu obrazu, abg nastalo pruni a ne druhé.,,

Svět pobňebuje k svému chodu nevyhnutelně mocn;ich indi-
viduí, která se zabíjejí Lirn, že berou na svá bedra toto světové
poslání, _ takor,y jest tragick;f paradox Hebbelriv. U něho není
viny v jednotlivci, n;i'brž je-li jaká vina a dá-li se tu o vině vúbec;
mluvit, jest to vina podstatně metafysická a Ieží u samém ustro-
jení suěta a žiuota.

A zde právě slaví Hebbel, tvúrce a básník lidskych osud ,
jeho konstruktivná a tektonická síla, největší bezesporné triumfy:
jsou v jemnosti, ryzosti a zákonné kráse jeho osudové dialektiky,
v nov;ilch hodnotách tragického paradoxu a tragické ironie, ve
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vytěžení a plnénr zhodnocení všech dramatick;Ích možnostÍ,
ukryt ch a poutan;fch v látce, v komposici noqfch tragick;ich
poměrri, vztahri a konstelací, a hlavně v celkové, nesmírně deli.
káLni harmonisaci, v poslední ideové a ethické bilanci, zvážené
na nejčistších ethern;irch vahách.

Zakládá si, a právem, že všecky osoby u něho jsou v právu,
že není podlcťr v jeho hrách, že lidé nehynou libovrilí ani svojí,
ani cizí, že všichni jednají z čisté vnitňnÍ nutnosti a jsou, i katové,
jen obětí této nutnosti.

Hebbel dovede vyhnat tragickou ironii na ostňí toho rižasu
a té nádherné hrrizy, jakou dyše plán truchlohry ,,Agnes Ber-
nauer.., v níž rekyně hyne jen proto' že je pŤíliš krásnou, neboé
touto krásou bezděky a nechtíc _ nejednajic - bez všeho svého
pňičinění - pňivolá blesk jako pŤíIiš vysok;f a hrd;i strom v kra-
jině a zaniLi tragick;1? konflikt: nechaua do sebe zamilovat se
knížete a ohrožuje tím, nechtíc, všechen Ťád a všechno ustrojení
společnosti, a hyne, mučednice vlastní krásy, ,,nejčistší oběti
nutnosti, - j"k praví Hebbel, _ která padla během staletí...

A není stejně čistou obětí nutností v naší tragedii Rhodope,
toto ztělesnění krásy a cudnosti, svatého mravu a zbožnosti?
Nehyne qflučností a absolutností sv;|rch ctností jako umělecké
dílo pňíliš dokonalé, a proto pňíliš kňehké a vydané na milost i ne-
milost nárazu prvního větru? A není žasné tragické ironie v tom,
jak;f osud vyňeší si na konec ze vzájemného styku a vztahu tŤi
hlavní figury hry, Kandaules, Gyges a Rhodope, v nichž není nic
nízkého a banálního a které jsou všecky krajně velkodušné, po-
ctivé, šlechetné, plné noblesy a cti, p;i'chy a snu? (Neboé i Kan-
daules jest založen velce a zase jen obětí nutnosti _ obětí svého
epigonství, svojí pňechodné doby a své vratké zemé', tím zeslaben,
zr,iklán, rozkolísán, zmaten, se zeslabenymi a nevěrn;imi in-
st,inkty, podr;ivá bezděky pridu pod svym štěstím i pod sqfm
trritrem.) A jaká tragická tíha svalila se i na Gyga, tuto nejčistši
jitňní sílu a ztělesnění r'ší cítové noblesy a eurytmie Ťeckého
genia! on, typick;i v tom Řek, založen;i k ideálnímu pŤátelství

a pěstující je s vroucnosti rráboženského kultu, musil zabít pňítele,
lrterého nade vše miloval. on, zrozen,! k osudné a jedinečné lásce,
vidí po svém bokrr vraždit se ženu, kterou miloval, ve chvíli, kdy
doufal jí dosíci. Všecka naděje blaženství vzplanula pňed ním jen
prot,o, aby po vteňině zhasla navždy, a myslím, že vděčně
vzdychne k bohťrm, padne-li nepňáteli, jichž ritok má odrazit,!

V této hňe nad jiné jasně dá se postihnout, v čem jest síla
Hebbelova, jeho rižasná potence: Hebbel jesť ne malíŤem figur,
ne psychologem rrriniaturistou, nybrž basníkem zakonně krasn!ch,
uelikgch a tragickych osud , Jich dráhy clovede zvážiL a určit
stejně jako hvězdáň dráhy nebesk1ilch těl do posledního písku
vteňiny a z jich vzájemn;fch vztahŮ a poměrťr dovede vyvážit,
hrrizně krásné divadlo zákonné krásy, vepsané krvav;y'm ohněm
na temném pozadí chaosri a propastí.
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