
8988 jest nám dnes Máj drah1ir, jÍ byl drah;f i těrn básníktinr, kteňí
se k němu vraceli nebo na něj navazovali v čes]rém literárním
v;fvoji devatenáctého věku.

Proto pokládám také za pochybenu snahu p. Novákovu sbli-
žovati Máchu s Novalisem (str. XXIV a XXV) a hledati v obou
,,touž básnickou metodu... Vpravdě jsou oba protichrldci. No-
valis básník nejvyšších metafysickj'ch nadějí - Mácha duch,
kt,er1f i v zoufa]ství byl statečnf a měl odvahu zričtovati si ži-
vot v to,, ,co se nic nazfvá..; Noval is duch vysoké kultury,
kt,erá pracovala o synthese poesie i vědy, logiky i obraznosti,
Života i umění _ Mácha první její článek a člen, pÍedstavitel
stadia, kdy všecko rozpadá se ještě ve zlomky tyčící se proti
sobě a bojující s sebou. Ani hudebnost Novalisor'a a NIáchova
nemá nic společného, jest jen širok;im a nepňesn1fm slovem na
označenou dvou věcí zce\a riznorod]iich: u Novalise jest hudba
světelnou vibrací, vykoupenou a odhmotněnou logikou světa
a Života - u Máchy slovem, kter1im zvučí ujaŤmená pŤíroda
a žaluje zrazeny člověk, spoutan;i s ní.

Araro l)voňák: Knížel

Dramatická prvol,ina p. Arna DvoŤáka není male myšlena:

silná' mocná idea rozkňidluje se v ní do rozměrri, na jaké nejsme

zvyklí v naší dramatické literatuňe. Pan DvoŤák vzal si suje-

tem své dramatické básně _ neboé tírn jest jeho Kníže -

svrchovaně zajima1i. moment v českém v;fvoji národním, mo-
ment, kdy se tvoÍil česk11i stát, lrdy jednot,liví kmenové pŤeko.
návají svťrj partikularism a slévají se v jedinf národ s jednou

ideou. Nositelem této icleje jest Pňemysl; on ,,hledá nového
boha.., tvoňí nového boha velikosti, síly, drivěry a cti; on' ' 've-
likjl rouhač.., pňekonává a zat:iji starého, malého, zbabělého
boha, kter leží jako m ra na celé zemi a vypíjí z lidí každ;f
zárodek vel]rodušnosti a odvahy; on odnaučuje cel;f národ bázni
pŤed tínrto mal;|'m znemravůujícím bohem, proměĎuje malo-
dušnou rotu a sběŤ v ,,národ knížat,.. PŤemysl má soka a spolu
nápadníka rra pr'estol knížecí, Ctirada, zdánlivě silnějšího, ktery
padá v kritickou chvíli nedostatkem vnitiní velikosti a odvahy.
Vnit,Ťní v}isost, PŤemyslova jest v tom, rozumím-li dobŤe dra-
matu p. DvoŤákovu, že dovede pŤekonat strašnou umrtvující
sttgesci, kterou na něho vrhne Vlasta: Vlasta uloupila mu ja-
kousi zakopanou kovovou skŤí , s níž spojila umírající kněžna
Libuše štěstí a rispěch, tedy jakfsi talisman nejvyšší síly a ričin.
nost,i; trŤemysl dovedl neklesnout i v zouéalé situaci, clo níž jej
vehnala Vlasta' zboŤivši most ]ie stňíbrnému bohu a osamot.

I - [Viz zde str. 190 a n.l



nivši jej tak, odloučivši jej tak od boha. Velikost jeho jest tedy
ryze vnitŤnÍ a mravní: jest to vítězství nad pověrou. Ve vlasLní
hrudi nalézá Pňemysl záruku své sÍly, ve své myšlence slib své
velikosti. Maně hlásily se mně v mysli pňi četbě Knížete dva
verše z kteréhosi dramatu Fletcherova, kde Caratach, když byl
napomenut, aby zbadal smysl boha Audata, odpovídá: ,,V naší
snaze skrgt jest jeho smgsl _ statečnost jest nejlepší ndš búh.,,

Škoda, že tohoto motivu není dost dramaticky vykoiistěno,
že neproměnil se dost v dramatickou krev a v dramatické teplo.
Zd'á se mně to tak alespori pŤi četbě. Pťrsobí to na mne dojmem,
jako by tyto ideje byly nalepeny na osoby poněkud z vnějška:
vlasLním rikolem psychologického umění bylo by proměnit je
v Samu osudovou nutnost charakteru, učinit z nich sám psy-
chick1f organism figur' Aby mně bylo rozuměno, poukazuji na
Ibsenovy Nápadníky trťrnu, kde jest situace do jakési míry ob-
dobná. Země čeká velik osvobozující čin, novou velikou živo-
todárnou myšlenliu, položenou mimo posavadní koleje a dráhy
historické: trrin jest jen hmotn;im symbolem tohoto činu, po
němž volá doba. Ja]ro v dramatě p. DvoŤálrově i tam dva muži
blíží se mu s l,ouhou - ale s jakou podivnou jedinečnou jas.
ností jest tam ukázáno, jak velká nryšlenka prostupuje a pro-
měriuje cel1il charakter lidskf, jak jest tam zdpasem obou nd.
padnik poskyLnuta této mravní a myšlenkové velikosti pňÍle.
žitost, aby se projevila a bezesporně osvědčila v situacích zcela
určit1fch a konkretních!

Nerad bych, aby to, co jsem zde Ťekl, bylo vykládáno prot,i
dramatu p. DvoŤákovu a tvoŤilo pŤedsudek proti němu, dňÍve
než bude uvedeno na scénu. Povinnosti divadla jest ukázati be-
zesporně nám i autorovi, kolik tvárnfch sil básnickfch chránÍ
se v této hŤe, jistě ne všední a banální. Ať t,ak, aé onak: zaLim
jest tňeba upozornit na p. DvoŤáka jako na mladého autora,
kter1f si staví cíle v dnešní naší produkci ne právě běžné _ cosi
hodného povšimnutí a zájmu v době, kdy největší většina našich
divadelnílrrl spokojuje se dramatickou anekdotou, nudnfm žán-
rem nebo vypiplanfm preparátem mrLvé duševní anatomie.

Ještě poznámku. ČeskJ' starověk jest nazírán ve hÍe p. Dvo-
Íá]<ově zcela jinalr, než b11ivalo posud u nás zvykem, bez roman-
tické aureoly a povšechné zamlženosti, jakou má na pŤ. ještě
v Zeyerové Vyšehradu rrebo Neklanovi. Jest vidět, Že p. Dvo.
ňák zanášel se opravdově archeologií a starou historií českou;
nejsem kompet,ent,ní, abych posorrdil, pokud jest jeho malba
správná a charakteristická. Všecko, co mohu ňíci, jest jen, že
česká prehistorie vypadá v dramatě p. DvoÍákově na mnoh1ich
mísíech černě, jako vláda tmy, a že pňi tom nezt,rácí na kouzlu'
Tato vědecká mat,erie nenÍ posud, trvám, plně strávena, umě-
Iecky zmožena a básniclry vytěžena v práci p. Dvoňálrově; snad
i posud mu spíše škodí a pňekáží, než pomáhá; ale v clalším vy-
voji, bude-li se jím p. Dvoňák čestně probíjet,, pŤijde jistě doba,
kdy se to obráLí a kdy narostou kŤídla tomu, co se zdálo b1it
v první chvíli závaŽim, Tak tomu b1ivá pňi každém velikém cÍli
a pŤi každé opravdové snaze.
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