
142 Vlastní Wilde, mistr brilantníhoa impertinentního paradoxu,jedinečnf causeur' dostává se ke slovu 
" 

tr"ti- 
""l.rir.tno;si*jednánÍ. A|e ku p9di:ul.co chytá v knize, 

"..i'ytaio 
často sescény. Jest, to Lim, že Wilde má dnes školu, kierá jej p.ácta právěpo této stránce? Nebo tÍm, že drama není pouháu konversacÍpod salonním lustrem.a že nevyznívá s jevisto rric silněji, conení podloženo psychologickou sltuací?

Capusouou Slečinkou z poštg jest těžko nadchnouťi se i člo-věku, kterf zredukoval ..'o po-zua'vky na minimum. Je to dostpitvorná a hrub-ozrnná fraška, která má jen kabát, veselohryspolečenské, a pňitom ne právě l.tipná a jiskrná fraška. Co v níbylo svého času v detailech novéilo, dávno 
"..i.."ro; hkovébulvární zboži žije jepicovf život, Budiž, toé jeho o.ua 

" 
r.o.n9!ně i právo; ale naším p.á'.,..,, jest Žádati, 

"by 
.u t. .'a- ao-váželo alespoli včas, kdy žije a svít,Í barvami. Neboé barvyjeho hasnou opravdu s barvámi vázanek.

Těžko jest Ťíci posud něco určitějšího o ensemblu. Že je ne-hotovf a diletants|Ý,.1ohro by pÍekvapit jen ,,"iun_it.", kter;ibral doslova kadidlo, jimž jednotlivé členy leho zahalovali po-brat,ťení reÍerenti, J<dy.ješiě vystupovaly pŤíšt,í hvězdy vino-hradské na rrizn1ich ptknech, j.ž l. proprijčovala k siláck1imdramatick;fm experimentrim neškodnotro linak Kruhu českfchspisovatelri. Horší jest, že prokukuje již sem tam čertovo ko-pÝtlo 
1anfry, zlé theatrďni manyry a machy, kťeJ tarasísvojí obmezenec]<1u,'suffisancí''ej,,ice cestu ke".tyru.'v,,itrnit'voňivé práce a jakéhosi kulturnÍho cítění postrehllsem dosudnejvíce u paní Beníškové. Nedá se dosud také mnoho"ricio 

"ezii;divri žádn1ich neukázala ani zrak m, kt,eré by si jich nejvÍcepŤály. Jde širokou, rozšafnou cestou prriměrné prostŤednostía duchaplností věru nehňeší; nepiepíná, b.ih .,,i, tak.Jpozaaa,,kriani na herce, ani na vnímavoj divákovu; .J -;" dá, podávelmi jednomyslně, po lžíci. Sekunduje jí svJim t"o.t,u iito".'y*a such.y'm, ale ne nepŤíjemn1im uměníik.* p.,, w;; á)aa .u,že si rozumějÍ.

Národní ilioaillo: Abigail H. Horáhoaé Páni;

Karla Horkého Vodopá,il Giessbach

Nesympaticlrá, sentimentálně žánrová hra jsou Páni. Žiji ze

starého a laciného kontrastu obětav1ich rodičri a zvrhl1fch, so-
beckfch dět,í a z jiného, ne mnohem dražšího protikladu bratra
bohatého a zlého a bratra chudého, soucitného a ričinlivého.
Je to dosti obratně vyscénovaná stará larmoyantní kalendá-
ňová povídka o dětech, lrterfm dali rodiče vystudovat z posled-
ního a které se jim odcizí, když se domohou postavení, a ne.
schází tu ani nepŤíjemného repoussoiru: ztraceného syna, zběh.
lého studenta a pňedměstského herce, nad nímž kdysi udělali
všichni kŤíž a kterf má (to dvojí disparátní zavazadlo mívají
také jen ]idé v kalendáňoqich povídkách) nejen hereckf talent,
ale i hlubokf soucit' Stručně mluveno: nečisté umělecké složky,
nečisté umělecké prostŤedky, uzounké zorné pole, dětinské hod.
nocení, malicherné sentimentáIní koketování, žádn1i smysl pro
perspektivnou dramatickou velikost. Larmoyantní žánr a ne
drama. Kdy pochopí se u nás konečně _ ne autorem, neboť
milosrdná pŤíroda ustrojila to již pravidlem tak, že autor chápe
jen to, na co stačí _ ne autorem. ale kritikou, že vypozorovat
několi]r rys více méně groteskních a nalepit je na figuru nenÍ
ještě tvorbou dramatického charakteru? Že srazi-li se tňebas
dost temperamentně jako ve druhém aktě naší novinky rodiče
s dětmi a bratňi s bratiími, není to ještě dramatickj' konflikt,
n;ibrž jen hádka nebo spor? Že vnitŤní organisace, která by snad
z nouze stačila na pr měrnou povídku, není ještě dramatem?
Že drama musí míti svou zvláštni, jedinečně píísnou a zdkonnou
organisaci sil, zvláštní logickou metodu, která váže v jedinf zá-
konnf rytmick1i vzorec všecky elementy a síIy hry? Kdy pŤe-
stane ta zbabělá anarchistická kondescendence ke každému ne-
tvaru i polotvaru, shovívavá povolnost každé zr dě? Kdy získá
se konečně alespori kus stylového cítění a myšlení?

o objemné aktové ,,básni.. p. Horkého, jak tituluje divadelnÍ
cedule Vodopád Giessbach, nerado se mně píše. P' Horkf jest
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144 muž' ve kterém rozhodně něco jest: kus síly i kus něhy, tŤebas
byly posud zavaleny leckterou brutalitou nebo sentimentalitou
a tŤebas jim posud scházelo často vlastní uměIecké posvěcení.
Četl jsem od něho několik feuilletonri pro širší Iidovi obecen-
stvo, v kt,erych byla míst,y noblesa srclce ne právě dnes běžná.
Jakfmsi rgtiíem ulice vyst,upoval v nich p. Horkf; dovedl se
zastat tÍebas poslední aretované prostitutky správně i odvážně;
dovedl vycítit a uctít tváŤ boží i v poslednim zavrženém čIově-
ku; o mnohé t,ak zvané choulost,ivé oLázce dovedl promluvit
pňímo, jasně a čestně; slovem: jakási duševní vyspBlost byla
v těch několika kouscich pr6zy, které jsem od něirď četl. Také
v leckteré básni p. Horkého pňi všÍ nehoráznosti naleznou se
místa, kde proniká a zápasí lepší cluch, toužici poctivě po umě-
lecké organisaci svého chaosu.

Tím trapnější jest konst,atováni, že v naší divadelní novince
není po něm pat,rnějších stop. Hemží se pňímo bizarními schvál-
nostmi, baroknostmi a h Ťe: čir]imi absurdnostmi. Jak si pŤed-
stavit na pňiklad geniálního hudebníka, kter se dobrovolně
mrzači jen proto, aby se pŤiblíŽil ženě, již pr odpuzuje od něho
jeho uměIecká velikost, která pr;f se boji-zatiiit jeho let ke
slunci? Jaká nakupenina bizarníc}r, čiňe papírov;fch, z prstu vy-
ssátfch Íantasií! Což nevyznačuje se kažff op"avaovy umělec
krajní láskou ke svému uměnl, a není to prívďtato lásla, která
z něho činí v životě často chladného a zdánlivě bezcitného
egoistu? Aby se nám tento cel1f barokní poměr Šlechtriv a ženy
Bervicovy jen trochu objasnil nebo píiblízil, bylo by tňeba dvou
|ňí aktr1! Ale budiž, pÍijměme jej se zavien ma očima. Nastává
pak nová nepňekonatelná nesnáz, jak .',y.,,ětlit, že takovf ex-
altovan1;i šíIenec dává se vypočít,avě pojistit na své ruce u spo-
lečnosti a inkasuje nepoctivě od ní no;ak1r stot,isícov11i obnos!

Styl dramatu sluje'prostě nutnosl. Co není v dramatu nutné,
b-ezesporné, pevné, co' dá se mysliti jinak, jest již eo ipso špatné.
Nestačí 'pouhá prar'děpodobnost, nestačÍ- pour'a možnost. Ale
hra p. Horkého nedostupuje ani jich! Tím dá se změÍiL jeji
uměleckf pád.

Ve hÍe p. Horkého je místo, které mne chytlo ve znameni- 145

ft'";;;"i p. Vojanově. Místo, kde líčí zmrzačen! umělec svá

;;iJ.,, o".o,.,,e.''kraji šv1fcarském. Takov1f horslr1f kout je ho-

;;'''* dostaveniokem ''ej..i".'ějších' zvukri a tÓnri pňírodních

i1ij.ty.t', které nemohou nevydráždit k šílen.tví člověka, jenŽ

)"vr.r '. ji-i inspirovati k hudební tvorbě. Snad toto místo

ivi" :aa..* básně, snad. z ni vyrostlo drama p. Horkého. Žel

íi", i"tak zvráceně a absurdně. Neboť všecko ostatní je pitvor-

nosi, pošetilost a v nejlepším pŤípactě nezd vodněná schválnost

á rilo",it.. Jen jednoho tu není: banálnosti nebo citové sprostoty.

A v tom jest naděje pro budoucnost.

Městské iliaaillo aínohrailské: V. Štech l: Deskou! statek

Novou veselohrou p. Štechovou kmitne se moment, v němž

ležela pŤíležitost i podnět k opravdové veliké charakterotvorné
.l,.selo}'Ťe po zprisobu Moliěrově _ pŤileŽitost a podnět, které

dovedl ovšem virtuosně nechat padnout literární podnikatel

p. Štech, neboť ví z mnoh1fch zkušenosti, že psáti moliérovské

veselohry naprosto by se nevyplatilo v zemi, v níž pracuje na-

kladatelské družstvo Máj. A tak napsal' co se vyplácí: veselo-

hru štechovskou. Ale o ní později: vraéme se zatím k momentu,
jemuž dovedl p. Štech tak znamenitě odolat.

V pražském pŤedměstí strojl se oposice, která požene pŤi

nejbhlsich volbÁch ritokem na posavadní radniční stranu, ale

taio oposice potíebuje jako soli, má-li zvítězit, ve své čelo...
šlechtice, šlechtice, jehož jméno by oslnilo masy. Tak soudí
vridcové demokraticLé oposice demokratického národa v de-

mokratickém pražském pŤedměstí. Tato honba za šlechticem
a zkušenosti, kterlich * ''i- získali měšéáci ._ jaká látka k ve-
liké, pathologickypodložené veselohŤe! P. Štech, nechtě a ne-
věda, udeŤil iu na velikou národně pathologickou lát,ku. Y"po-
meíme jen genealogick1i'ch procesri pŤed několika roky, které
nás zostudit5i aoto''áte po ..ie stŤední Evropě _ proces , které

10 'íÍ|tické proleua ?




