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Málokdo dovede pochopit, jakou rozkoší jest člověku, kter;Í
obstarává delší dobu divadelní referát, sednout si jednou večer _

kdy jindy na pĚ. musí sedět v divadle - a číst pňi lampě drama,
kterému se ovšem nedostalo pochybné cti a pozornosti a kterého
si nevšimli p. t. páni Ťeditelé divadelní. Jsi-li i na rozpacích, jak
bys definoval kladně dramatickou poesii, o záporné kriterion
nejsi jistě v nouzi ani chvilku: toé ta rozkošná a choulostivá věc,
pŤed níž se zavírají divadelní vrata.

Dvě hry Maeterlinckovy _ Alladina a Palomid a Smrt Tint,a-
gilova _ jsou časnější díla básníkova, jsou práce z prvního
období jeho tvorby, mnohem milejší mně neŽ obdobÍ druhé,
z néhož zná se v Praze Monna Vanna. Maeterlinck byl tu méně
mudrcem a ještě méně Íilosofick1fm essayistou, a více básníkem;
méně hloubal o ustrojení i rázu lidského osudu a více cítil jeho
drtivou moc' z níž není uniknutí, jsou-li dramatické osoby vnitÍ-
ně, karakterově ustrojeny tak, jak jsou právě ustrojeny. První
dramata Maeterlinckova mají mnohem víc zákonnosti, drama.
ticlré nutnosti _ a nutnost, toé vlastní styl dramatickJr - než
práce poslední, které jsou rozkolísány v hypothetičnosti a do-
mněnky pŤíliš pohyblivé, aby mohly dáti typické a bezesporné
Ťešení. (Viz na pŤ. konec Monny Vanny, kter1f jest opravdu jen
koncem a ne nutn;,im vyvrcholujícÍm závěrem nutnosti, která
dává kIíč a smysl celé práce.)

V těchto loutkov1ich hrách jest Maeterlinck básník sice jedno.
strunnf, ale básník opravdovf a silnf a, libo.Ii, i básník dra.

matickf v plném smysle slova' Netvoňí tu Maeterlinck lidí, 131.

oravcla, tvoŤí stíny _ ale nejsme všichni stíny, nejsou největší

ilvtosti i věci stÍny, jsouJi nazírány pod určit1/m zorn1/m rihlem

a hlavně z dostatečné vzdálenosti? Co jest básnicky jedině dri-

|eŽiLé, jest, že gesto těchto stÍnri jest opravdu dramatické a že,

co bojují, jest boj na život a na smrt s mocností, která má spo-
jence v jejich vlastnÍm nitru _ že bojují tedy boj tragicky'

Novějši estetika dávno a nejlepším právenr opustila schema viny

a trestu jako bytostnou podmínku tragedie; k tragičnosti stačí
plně již t,ito dva prosti činitelé: qÍrazná osobnost a utrpení, které

vede k jejímu zahynutí nebo je pŤipravuje. Vinu cítíme dnes

konec koncri v tom, v čem viděl ji Calderon: v tom, že jsme se
narodi l i  ( , ,haber nacido").

Tato dramata Maeterlinckova jsou romantickou - to jest

nanejvfš melodickou a temnosvitnou - versí antického osudo-
vého motivu tragického, motivu oidipova. Mají jeho transcen.
dentní nutnost a nezniknutelnost, ale vyjádňenou jin;ím rytmem
a jin1im spádem - rytmem a spádem, které zdají se na první
pohled protivou k ní, a byly by i vpravdě protivou, kdyby nebyly
ovládnuty tou naivností a čistotou srdce, jakou jsou právě ovlád.
nuty v ran ch pracích Maeterlinckov;fch. V tom jest zvláštní ráz
pathosu maeterlinckovského, kter1i bude ještě dlouho mluvit
k člověku, nezbavenému strqny souznící (a jakf člověk by to
by l? ) .  -

Ibsenriv Brand, kterf vyšel tiskem r. 1866 a psán byl v Rimě,
kam odešel básník, když byl vyrazil prach zemé z obuvi, jest,
Ibsenovo básnické zričtování s v]astí _ jistě jedno z největších
zričtování, jichž se odvážil kdy básník, jako Brand sám jest po
Goethově Faustu jednou z největších symbolicko filosofick ch
básní. Vždycky jsem v něm viděl typické drama protestantského
světa _ velepíseř individualismu, krajní karakternosti a rozhod-
nosti. Brand jest, boj se vší lidskou měkkosťí a slabostí a poža-
davek Brandriv jest poŽadavek celosti: buď všecko, nebo nic.
Brand jest nepňítel polovičatosti, každého kompromisu: jeho Brih
není dobromyslnf staŤec-slaboch, s kterfm se dá smlouvat, nJ'brž



132 mlad;i, hněviv;f a rozhodn1i muž, a jistě málokdy byla fečena
hlubší slova proti nebezpečí lásky, která nemá pevné páteňe ka-
rakternosti a rozpl;ivá a rozplizuje se v slabost a pohodlí. Pro.
testantsk;i zdá se mně Brand i v požadavku krajního uvědomění,
sebevědomÍ a svézodpovědnostÍ: buď si k;imkoli, ale buď jínr
cele, plnou vtilí, vědomě. Sleduj rozhodně sklonnost a osudnost
své vnitňní nutnosti; a lépe jest ti, jsi-li cele vyznavačem ďáblo-
v;im než vlažn11im a polovičatym synem Krist,ov;Ím. Nejvíce
nenávidí se tu pral<t,ick;i homo duplex: opatrné dítě tohoto světa,
které si reservuje poesii pro knihy a v Životní praxi ŤÍdí se ma-
terialismem. Brand jest, čIověk krajně duchovy; jeho Ííše není
z tohoto světa. Proto d sledně rozejde se i se svou církví. PÍipo.
míná mně, myslím-Ii o něrn, slovo Ibsenovo, že theologie zabila
náboŽenství. Prot,ože miluje Boha, proto vyjde nakonec Brand
z 9irkve; církev jest instituce právní, politická a v posledních
dobách i policejní, a jeho svět jest svět vnitŤní. A víc: protože
miluje lidst,vo, proto iest nucen nenávidět čIověka. Zde karak-
ternost jeho stup uje se v ukrutnost,; sebemučit,el stává se
mučitelem duší sobě nejbližšich. Brih jest poub;i duch; pryč
s modlami každé íormy! Abys mu mohl sloužit, nesmíš se dát
ničím poutat; proto obětuje spíše dítě, které miluje, než by ustou-
pil se svého prisobiště; prot,o v tom podivuhodném čtvrtém aktě
odejme matce i památky po zemňelém dítěti a dá je potulné
Žebračce, kt,erá jich potŤebuje pro své polozmrzlé diio. Tu jest
cosi, čemu se Ťíká drislednost,, drislednost lidská i umělecká _
cosi, s čím se nesetkáváš právě zhusta u nás a co ti budiž dopcl-
ručeno k zevrubnějšímu prozkoumání.

Brand jest, opakuji, typické drama severně protestant,ské:
cele imanentní, jako drama ňecké bylo transcendentní. osud
Brand v jest, v jeho karakteru, v jeho drisledné hloubavosti;
ňekl bych, že oddisputuje si nakonec i ten kus Života, na němž
stojÍ; vášniv;t analyt,ik, zarlvá se všude do života a podkopává
si jej nad hlavou jako neprozŤetelnf kovkop. Chce mit živoi jen
nejčistší, chce dfchat vzduch nejčistšÍ, a proto hyne na horách,
v ledové atmosféie, r' prostoÍe, v lt1ž ne|ze žít. Brand se svÝmi

požadavky krajního a naprostéIro idealismu jest Živel zcela toz-
kladny: jeho ňíší jest čiré ,,já.., každou jinou společnost musi
anarchisovat, to jest rozrušit v atomy, v Íadu ,, já. . .

Ibsen byl dvakrát velikf básník: po prvé, že pojal a vytvoňil
tuto figuru, která jest, velil i;fm typem, a po druhé, že ji - zkri.
tisovaI. ovšern ne abstraktně, n;Íbrž nov;im básnickfm činem.
lbsen neusírnul v posici, na níž stál v Brandovi, njlbrž obeplul
svrij svět a vrátil se k Brandovi s opačné strany světové. Mladjr
trVerle z Divoké kac.hny jest Brand nazíran;i básníkem staršÍnr
a uzrálejším; Werle se sqimi ,,ideálními požadavky.., se svfm
apoštolstvím naprosté pravdy. A čeho dosahuje Werle? Zničí
spolužití rrěkolika lidí, vžene ve smrt mladou a čestnou duši
dÍvčÍ' Dostát'á se mu v dramatě nejtrpčÍ lekce; zničiv leŽ, zničil
sánr podklad živoLa. Ideální požadavky jeho jsou požadavky
,,intrikátní.., jalr míní kterási prostá duše, která má velkf životnÍ
instinkt, jakf nrívají právě jerr prosté duše. Mlad;Í Werle jesť
Íigura tragikomická a není nic než Brand, jak viděl jej starší
básník, kter;i se dal do šIroly života a pŤitakával mu tam, kde
jej v mládÍ popíral. . . Ibsen, básník kdysi protestantsk;i v Bran-
dovi, zpohanštěl v posledních sv1fch dílech; pŤiblížil se tu, nevěda
asi o tom, Nietzschovi, pŤedjal jeho nauku životního instinktu.

' . .Jak karakteristické jest, že Brand nemá odpťrrce, partnera
v dramatickém smysle slova ' Právě jako ho nemá Don Quijote . . '
Jejich nepňáteli jsou stíny jejich mozkri; a velk;ím nehmotn11inr
sokem Brandov;1im jest idea společnosti. Proti té t,áhne do boje;
a nepčemrlže-li jí ani abstraktně, jest t,o tím, že i ,,já.. samo jest
společností a ne matematick;im bodem. Takové jest toto drama
- drama krajně vniterné, imanentní. AIe jest to ještě drama?
Jistě ne již, stojíme-Ii na stanovisku antického dramatu nebo
dramatu Shakespearova, která jsou i v krajní tragické a nadlid.
ské vášni ještě společenská - ano, tu snat l  právě nejvíce...

Pňeklacl díla, jako jest lbsenrlv Brand, není jistě nepatrností
a jest značnou zásluhou, byé se nezdaÍil i zcela. Neumím srovnati
jej s originálem a pověr|ěti pŤÍmo a bezprostňedně, lrterak jej
r'ystihuje; ale srovnával jsem jej s dvojím pŤelrladem německfm
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131 (a obojí má dobrou pověst) a nezdá se mně, že by stáI pod nÍm.Jen některá místa zdají se ."no t".ási a topornější; bude asipňeklad p. Kučerriv věrnějšÍ pňekladri německych, ale ne básnič.tější. v tom jesť však.v bec 'l.bi,," největšÍ většiny našich pŤe.kladri;rrrálokter;1i, pozo.rován jsa sám ďsobě jako básnické neboumělecké dÍlo, snášÍ tohoto zo"noho .ihiu,

Jiňí ilÍahen: Balady3 František Tauler: KvěÚy I35

Znaš|nejmladšÍ básnické generacg' jedin1t snad a sám, p. Ma.
hen má v sobě krripěj faustovské krve: život jest mu vÍce než le-
nivá ozvěna empirie nebo inventáŤ motivri. Život jest mu božstvo,
jemuž člověk staví svatyni ve vlastní očištěné hrudi' Pan Mahen
snad sám a jedin1f touží vášnivějši touhou zalidniti labyrint své
hrudi hodnotami vnitiní krásy; snad sám a jedinf z nejmladších
rozumí uměleckému vítězství nejprve jako vítězstvÍ mravnímu.,
Organická zákonnost života jest mu zasvětitelkou uměleckou
a rrist osobnostní cestou k pravé neselhávaiící kráse a podoben-
stvÍm zápasu uměleckého. Poesii nerozumí jako odbornictví
a technické specialitě, poesie jest mu projevem lidské universál-
nosti;neŤeže bibeloty, a co hněte v ruce' má bolestné teplo vlast.
ních zkušenostÍ nebo vlastnich nadějí a věr; svou poesií pracuje
nejprve na svém vnitŤním zdokonalení. Tento vztah tak oprav-
dov , kter;i z něho cítÍm, činÍ mně jeho věci milé i t,am, kde boj
není skoncován nebo není skoncován vítězně, kde se ti podává
skizza za vykvašené a zhuštěné dílo umělecké, kde nedobral se
básník ještě melodické zákonnosti a podává svrij plamen zaha-
Ienf a zastÍen1i ještě mnoh11im d1imem a sv j kov ne prostf
strusek. Skoro všude cítíš u p. Mahena, že má k poesii a umění
poměr dramaticky osobnostnÍ a že na vnitňní organisaci jeho
světa pracuje dělníkri více, neŽ bfvá pravidlem u dnešních mla-
d]irch básníkťr, a že se tu vede zápas o něco, na čem má ričast _

mluveno po faustovsku - i nebe i peklo _ a země pŤedevším. . .
V knize jeho Balad pŤistupuje k tomu ještě to, že se zde boju je




