
danější práce; vit,, že nemrlže bft neodměněna. A není pochyby,
že i Svoboda vrát,Í se k tét,o látce, byť v jiném tvaru a v jina
podobě, a vyrovná se s ní riplně a cele. Jsou právě i v Ťíši poesie
pevnosti a hrady, jichž nelze dobft jedním rltokem.

Ná,roiln'í iliaaillo: Karla Maška Krá't

Práce p. Maškova chce bfti filosofick;fm dramatem: uvažuje,
pŤemítá a Íeční se v ní mnoho o pravé vnitŤnÍ svobodě a pouhé
zvťrli a nevázanosti, o vládě a násilí, o zkarikovánt nejčistšich
pojmrl a citťr nepochopením nÍzkého a neušlechtilého davu.
o pravém bratrstvÍ v duchu a v pravdě a o násilnické šablonÉ
nivelisujícího egalitáŤství; deklamuje se v ní mnoho o vysokfch
čistfch horách, dostupnfch jen jedincrlm, kteťí se mravně pŤe-
rodili, a o otráven;fch nižinách prostŤednosti a davovosti, pono-
Ťenfch do věčného st,ínu. . . Má mladosti pětadvacetiletá, kde
jsi? Jest mi, jako bych slyšel spád tv;1ich .ou,,e"oo.r,sky kaden-
covanfch vět; voda jejich šumí, šumí a uspává sluch... 

" 
,,'u-

lancholické smuteční vrby, mÓdní v empiru Chat,eaubriandově,
spouštějí nad povÍdavf potriček jejich v;7mluvnosti své sy.
metrické vlásky.. .

. . .V jakési abstraktní ŘÍši vzbouŤil se lid, když byl zemŤel
starf kráI. Byl k tomu dlouho puzen bídou a dlouho vyěhováván
revolučními štváči. Vzpoura zaplavila celou zemi, oĎlehá nyni
již sám hrad královskf. Ale ani v něm nenÍ již bezpečen mtaay
o.smnáctiletf kráI. Poslednl mohykáni trrlnu oavádtjt jej proto
do jakési tmavé kobky, aby ho tam korunovali - ,,p.á"a8 

"lyho odloučili od jeho národa. Neboé královskf jinoch jest vznešeny
my1liv.Ý duch, jakfsi kňeséanskf ÍilosoÍ plaionické observance,
a rád by za|ožil svou ňíši na pravdě a kráse život,a duchového.
S hodnostáŤi vedere. se do kobky revoluční vridce Daniel: jde
zavraždit krále. Ale kráI odzbrojí ho svou ušlechtilou a velikou
du1i: v4dou jako pŤátelé t,ajnfmi dveňmi z kobky do nového
světa. Král ustupuje dobrovolně, nechce bfti .unou vražednfch

bojrl; chce se za J<lidnfch poměrrl v lásce sblížit se sv1imi pod-

danymi.- 
reay osmnáctiletj' jinoch v deseti minutách odzbrojil dospě-

lého muže, vrldce revoluce, kter]f jej pťišel zavraždit. A čím?

Několika Ťečnickfmi otázkami, několika ušlechtilj'mi senten-

cemi... Královskf jinoch mluví zde již o duchov:fch nížindch

a tlgšíndch a udá tak Ťečnické thema, které v dalšich aktech

., ,.,".t.o''.e''fch obměnách bude opakovati obrácenf Šavel re-

voluční. Co si myslit o něm, o tomto Danielovi? o muži, kterJr

pŤijde vykonat čin dlouho prom;išlen1f a uvažovanJr, vrcholnf

linsvého života, a jest od něho odvrácen rozhovorem s polovič-

ním hochem? Nevím, ale jedno jistě ne: že jest siln a pevn! muž.
V druhém aktě dokonává mlad1f král metafysickfmi rozklady

o hvězdách, nekonečnu, bohu atd. idealistickou v;fchovu Da-

nielovu a jest zabit skoro pii ní náhodn1im kamenem nějakého
lotra-drancovníka, kterf míŤil po Danielovi. Milenka Danielova,
Eva, pŤibíhá a velebí ve svém milenci kralovraha a osvoboditele
lidu; obrácenému Danielovi mrlže bft pŤi tom, rozumí se, jen

hoŤko. Ale pŤesto odhodlá se sestoupit mezi ,,osvobozen 
.. lid.

TŤetí akt: paraÍráze Ibsenova Nepiítele lidu. Maluje se tento

,,osvobozeny.; lid. Smrt králova a konec tyranie osvobodily
v něm jen jeho nejnižší zvíŤecí instinkty: ty nyní ňádí. A Daniel

iako stlsny člověř jest nucen ucpati si pŤed njmi nos..Řekne
ji- t.,ari v tváŤ své opovržení ÍilosoÍa a ušlechtilého člověka.
Začež ovšem málem by ho ubili.

Čtvrt1i akt. Psán na thema: ani milenka nerozumí osvobozené
duši myslitelově. Jest smyslná a chce rozkoš tam, kde ÍilosoÍ jest

ochoten dávati _ deklamaci.
. Pát akt. Propadáme již dočista alegorii. osvobozen du-

chovjl člověk, Daniel, jde do hor stavět, patrně z mlh a slov, tu
povědomou ,,duchovou akropol nového království.., jíž dostoupí
jen vznešené a čisté duše:,,nepÍátelé její zahynou ces!.ou l-< 

"í...
iak vysoko bude čníti pro vztek jejich nechápání... (l mladosti
moje, tvé opozděné echo!) Ale cestou potká se se svJrmi spolu.
v áci revolučními, zejména s bratrem Šimonem, kteŤí mu ne.



374 mohou odpustit jeho kompromitujícÍ chováni ze tŤetÍho aktu.
Simon chce z něho učiniti spoluvinníka a nástroj k ov]ádnutí
anarchie - v čemž vidí ovšem Daniel .jen novď znásilůování
a odmítne. Zač,ež Šimon vrazí mu do srdce d1fku. Než zemŤe, pro-
vede Daniel ješt,ě moráIní résumé celé pŤe:,,Soud i trest spra-vedlivy. Rval jsem se - a poskvrnil se iak hiiche- proti vzne-
šenosti života...-N]. gt}' s nÍm, s tímto ušlechtil;im mluvkou!
R[equiescat] I[n] p[ace] !
..- Hl., jaká jsem to hrubá, nizká duše. Takové ušlechtilé drama
ÍilosoÍické a básnické, a já je tak nevymáchaně paroduju! AIemarno zapírat: já cítil s luzou prot,i Danielovi. Já byl na straněnejšpinavějšího zvlčeného lidu prot,i duchové arist,olracii. Dra-ma páně Maškovo vehnalo mne do této posice, v nižjsem se,bťrhví, posud neoctl-často a v níž jsem se proto citil z počátku
!:o:hu nevolnfm: ale časem jsem zvykl a liboval jsem si tu.Neboé budiž ten lid nebo.ta luza jakákoli, jest to aiespor tusskutečnosti _ tňebas sebehrubší a sebeménĚ organisované po-
sud _ ale pňece skutečnosti, kdežto tento Danie.Í jest jen papÍra papír a papír. Co.mluví, jest vyčteno z Ibsenď: z iYepÍítele
lidu, z Branda' Když ho v pátém 

"t.to 
prat.ro 

"y""ou, aby šels nimi zlomit anarchie, odpoví j im Íráziz knihy:ja.-,,oo ho...a nesestoupí nikdy ,,do nížin.,. To není hrdinstvi, to ie,áotinsrvia pohodlnost, nehledíc k tomu, že je to p"pousÉo'.tl,i.
Jest tŤeba se dorozumět,. Pan liašek inspiroval .. tl,",'.*a podává z něho echo, hlavně echo z NepÍit,ele lidu a z Branda.Tyto hry nejsou velké jako dramata a jako umělecká díla, nejsouvrcholná díIa Ibsenova sv;fmi t,várn;fmi silami: jsou to jen velikéugpadg, grandiosní pamflety, jakási vysoká lssayisťika nebožurnalistika v dramatické Íormě a pod záminkou 

" 
,a,lo.ou a""-matu. Co jest, na nich velkého, jest novost dialektiky, kteroutu Ibsen ukul, paradoxnost posice, již tu zaujal. 

Ú l

Ale od jejich vzniku uplynulo dnes skoro n,il .,r.t u a co bylotehdy nové, Ieží dnes pied námi otňelé, prom.rskané nesčetnymi
novináÍsk mi články: stala se z t'oho Íráze a locus communis.
Poslouchat dnes s jeviště všecky ty věty o ,,ostrych nejvyššÍch

vrcholcích, na kter;fch není místa, leč pro jednoho, osamělého.,7 375

o ,,ploch1fch nížinách, kde malí a slabí, kteŤí nedovedou zápasit,

potŤebují rovnost a Soucit.., jest totéž utrpení, jako nasloucháš-li

kolovrátku vrčícímu arii ze slavné opery provozované po prvé
pŤed padesáti léty. V Ibsenově NepŤíteli lidu jest místo, které
měl uvážit p. IVIašek, neŽ sedl ke svému KráIi; mohlo a mělo ho
vyvarovat: ,,Normálně stavěná pravda žije, praví tam doktor
Stockmann, ňekněme pravidlem sedmnáct až osmnáct, nejvíce
dvacet let; zňídka déle... A nic není nechutnějšího než rozšla-
pávané pravdy pŤedvčerejšÍ, podávané s driležitostnou tváŤí
objevitele.

. .  'Budiž mně rozuměno: nechci tÍm snižovat p. Maška a ne-
pochybuji, že měl nejlepší rimysly. V pŤedmluvě mluví o zesu-
rovění našeho života, které se šíŤí pod záminkou a zástěrou de-
mokratismu špatně chápaného, a o tom, že chtěl proti tomuto
sklonu dnešní české duše protestovat. Jest kus pravdy v tom,
co Ťíká p, Mašek. Ale ke svému dobrému cíIi měl volit vhodné
prostŤedky: a všecky byly by vhodnější než psát na toto apriorní
thema tragedii. Nemohlo z toho vyjít víc než tato studená ale-
gorická lepenka.

. . . Nemám rád lit,erárnich prací, které pomlouvají život, dŤÍve
než ho pochopily ve všech jeho složkách a v celé jeho mnohostran-
nosti. A nejméně dá se odpustit taková jednostrannost a schválné
zaujetí dramatu: drama jest dramatem, tragedie tragedií jen

potud, pokud jest spravedlivé k životu a podává dvousečnost
každého jeho orgánu. Pan Mašek nepodal v Králi ze života mno-
hem víc než idealisticky školometské schema. Vedl si mnohem
spíše jako puritánsk1f advokát než jako básník, kterf jest naivně
q po dětsku opojen slávou, krásou, hrou a leskem života. Ale
nám není tŤeba dnes idealistick;ilch rétor , nám jest tŤeba -

a právě v poesii a právě v dramatě _ tvrircrl zákonně krásn;.fch,
tepl1ich, harmonick ch těl, dokonal;ichorganismri. Nicvíc, nicmíř.

Král jest plodem sentimentá|niho iinocha (mluveno psycho-
logicky a bez pňÍhany): tak myslí, tak soudí a váži dnes svět
a život vzděIan;f, idealistick německf i česky student vysoko-



376 školsk1i'. Ale dobré drama mrlže napsat jen muž, Muž-básnÍk: t,o
chtěl jsem ŤÍci těmito Ťádky.

N ár oilní ilia aihlo : B ož ena Vikou á. I{unětická : D o s pěIé ilěti
Tat,o ne veselohra, ale hrubozrnná Íraška rictyhodně starb-

žit,ného stňihu bude mít,i snad jeden v;isledek: otwňe snad zrak
málo prozírav1irm ct,itelrim autorčin;ilch starších hyperpathe-
tickfch Íeminis-tick;tch románri, MedŤické, Vzpoury a Pána,
a poví jim snad, jak duté jest nitro těchto pestrych skoŤepin.
Autorka napsala v Dospělfch dětech bezděčnou parodii svych
dek]amačně pňetopenych ženskych rekyri, které zatím co blouzní
o ideáIních thematech, pošilhávají po věcech velmi pozemsk;ich.
A autorka vyznala tu i bez mučení, čeho by se dojalo mravně
nezávadnému a cudnému muži, kterého se áomáha]a v Pánovi,
kdyby se s ním sešla některá její rekyně v životě: posměchu
a opovržení' Poučná hra a věru drisažná i bez těch symbolick;ich
perspektiv, které do ní vkreslila rukou tak odvážnol pí Viková-
K-unětická ex post nedávno ve Íeuilletoně v Národ',ich listech.
,,pYla by to kapitola dlouhá a smutně šerá,.. píše tam autorka,
,,kdybych měla vysvětlovati, kudy jsem šla-a kde zakr;;ivalá
jsem si oči v zouÍalstvÍ, abych unikla jediné bídě čIověk"' t' 1.bídě jeho nizkjrch pudri nejen tělesn;fch, ale i duševnich,. ' Na
Dospěllch dětech zn.d,zor-n.ila jsem je krgsou, kterou Doďa ugnesl. . .,.
Ejhle, jaká jinoťajná hloubka! Alegorickf smysl t.'ysj fudy již
šťastně máme. Kdy se nám dostane symbolickoírď v)rkiaáu
dětskfch plenek?

IYá,roilni iLiuad,Io: Guínona a Bouchineta Její otec;
J, Klapky Jeroma Nezná,m!

Nešéastná hvězda, pod níž stojí jiŽ pravidelně pŤekladov;i
repertoir naší zemské scény, sluje v pÍípadě Guinonově prostě
lenivá pohodlnost. Guinon jest opravdu zajímaqi autor, kterÝ

napsal nejednu hru rnyšlenou netriviálně, a nebylo nesnadno

o,i."to"ui sev jeho díle;ale umělecká správa Národního divadla

or.,,""hala tuto orientaci Němcrim a po jejich vzoru odkryla

bui,'o,,a v jeho hŤe nejslabší. Jeji otec pŤipomíná slovo Sainte-

Beuvovo, že nejbědnější napodobení jest to, kter;im napodobí

autor svou lepší minulost a jímž opakuje mechanicky a ruti-

nérsky, co lrdysi Ííkal organicky a tvoŤivě; to jest znak oprav-

áo"er.,o ripadku. Guinon ip"'odo,,"l zde tímto zl;|rm zprisobern

svou pěknou ironickou invenci smiŤliv1ich ňešení draqich kon-

Ílikt : Za pohodlné a prostoduché režie p. SeiÍertovy sehrána

lryla Írancouzská veselohra s jednosmyslností i jednornyslností

"áká"","'o., 
policejně již i v mlstech provinciálních. Jen pí Čer-

vená a p. Schlaghammer dobrali se čehosi, co se dá nazvat herec-

kou interpretací. _

Pravideln;í' roční kozácky zájezd p. Muškriv do moderní dra.

matické literatury angliclré vynesl tentokrát divadlu koŤist ubo-

hou. Američan J. Klapka Jerome minul se sv1y'm povoláním:

ten muž měl bft quakersk1im kazatelem a ne dramatikem. Tyto

psychologické hokuspokusy mohly.by vyloudit na ret směv,

Layny '..nyty tak bezmezně nudné a kdyby se neopakovaly

jeden-áctkrát za sebou beze změny. Tato ,,triviální komedie pro

seriosní lidi.. jest jen nepodaŤen]i pievlékací špr m masopustní;

bylo by možno bráti jej shovívavě jen tehdy, kdyby trval deset

minut.

Ná'roilní iliaaillo: Luduíga Thoiny Mraunost;

I{arla Zelenshého oasa

Autor Mravnosti, básník simplicissimovsk17ch Grobheiten

a autor selskj'ch povídek a románri hodně lokálně spoutan;fch,

není tím, k;fm rád vystupuje: nemá té bohaté, pestré a nepŤe-

brané ui.s iomica, prostoupené Íantastičností, kypící Íabulací

i bezprostŤedním životním smyslem, tŤebas brutálním, jaké jest

tŤeba, aby vznikla opravdová satirická bdse scénická. Místo ní

podal Thoma v Mravnosti jen jakJ'si literární Íeuilleton, ostatně
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