
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 ?



146 objevily u naší zbohatlé buržoasie takovou lačnost po predikátě
šlechtickém, že Lato dětská marnivost vyživila pohodlně po Ťa-
du let několik Íemesln;17ch Íalsátorri genealogickych listin v na.
šich veňejn1/ch archivech!

P. Štech nechal ovšem lát,ku padnout. P. Štech nemá t,olik
pošetilosti, aby pracoval pro nějakou imaginární literárnÍ his-
tor i i  budoucnost i . . .  apage' satanas; p'  Štech je reáln;f muž
a pracuje jako rozumn1i podnikatel pro sud odběratelstvo. A jak
by se mohl odvážit s takovou ožehavou látkou pňed sué obe-
censtvo? Kdo ví, nesedíJi v některé lÓži také někdo, kdo tou-
žil, ach, tolik toužil a nyl po nějakém pochybném pŤedkovi
s predikátem? Jak by tu narazil pak p' Štech! Jaké nepŤíjemné
následky by to mohlo mít!

P. Štech nedá tedy podniknouti svému velkodohazovači hon-
bu za šlechticem, n1iibrž šlechtic sám vejde mu do pasti. Šlech-
tic objednan1i a vystŤižen;f pŤímo z nějakého sentiment,áIního
románu F'euilletova. . . n0, ani Feuillet nemá tak prázdn1ich
lidsk ch loutek, ty naleznou se jen v kalendáňov ch povídkách.
Tedy: zchudl šlechtic, kdysi zámožn1f d stojník u dragoun ,
nynl nepatrn1f bankovní riňedníček. Zahfňil si kdysi pňed lety. . .
ovšem... ale krušnf život pÍivedl jej zatím k rozumu. A dnes
jest již jen sama občanská láska k práci a - obětavost, ano,
obětavost a velkodušnost. Aby umožnil sriatek své sestry s mi-
lovan117m drist,ojníkem, obětuje se a jde si do velkodohazovač-
stvÍ p. Štechova pro nějakou bohatou staňenu za nevěstu. (Ve-
ledohazovač p. Štech v dohazuje totiž vedle realit všeho druhu
i bohaté nevěsty. Heslo pro takové obchody jest, ,,deskoqi sta-
tek.., heslo, známé jen zasvěcenc m, tajené i pŤed personálem
kanceláňskJrm: vlastní péro, které žene veselohru p. Štechovu.)
A když šéastnou náhoclou nemusí se již šlechtic obětovat za
svou sestru, chce si zase naráz vzít chudou komptoiristku z naší
lranceláfe, s níž právě jednou hovoŤil: má již velkodušnost
a obět,avost v programu a nem že ani j inak.. .

A stejně hluboce psychologicky sondovány a stejně pravdivé
jsou i ostatní figurky p. Štechovy' na pň. hned rek jeho veselo-

hrv. ve]edohazovač. Chlap protÍel;.f světem, drz;1i žamputáň a vy.

",r'íi."ry 
obchodník, kter;i si získal sv;fmi málo čistjrmi speku-

i"...i na milion jmění - ale jak uvidí zchudlého šlechtice, ma-

lého bankovního riňedníčka, o němž absolutně nic neuí, o němž

oŤedtím nikdg ani neslgšel, pňijímá jej ihned s otevŤenou náručí
,za 

zet'ě! Čemuž se Ťíká nádherná typická charakteristika celé

spo]ečenské tÍídy. Neboé dohazovači jsou již, jak známo, takovi,

že vyšetŤují jen minulost a majetkové poměry pŤi uchazečích

o dcery svfch klientri, jde-li o ulastní dcery, svěůují se riplně

šéastné náhodě... Jaké bohaté životní zkušenosti má náš za-

sloužil;f divadelní podnikatel!
Velmi zábavně a pohodlně jest také sest1ojena jiná hlavní

rekvisita veselohry, jakási mladá vdovička; ta se totiž rozesnu-

buje a pňesnubuje za dobré slovo autorovo, jak jest toho nalé-

havě potŤebÍ k rozmotání ubohého dramatického uzlíčku'
Tedy: jeden dvojsmysl, jedno qui pro quo a do každého aktu

po dvou tŤech velmi banálních a oběhan;fch vtipečcích. . . a ve-

selohra jest hotova! A Vinohradské divadlo vynese ji jakotrumf

domácí dramatické produkce. . . A koutky rtri jeho tak zv. umě-
leclr;i'ch representantri neškubne pňi tom ani ironickf ťrsměv. . .

Yinohrailské iliuai]lo: Stanislaaa Przybyszews|t,ého Zlaté

rouno; Pierra Vebera Ruka neaěry; Tristana Bernarila Ma.

jor a sluha - Ná'roilní iliaaillo: Przybyszewského Pro štěstí

Spojuju tentokrát obojí naši scénu' starou i novou, v jedinf

článeček, a píšuJi na prvním místě divadlo Vinohradské a na
clruhém teprve divadlo Národní, jest to ne náhodné, nlbrž
ťrmyslné: skládám tím svou upňÍmnou poklonu scéně vinohrad-
ské, jejíž zásluhou bylo, že jsme měli v lednu dvojí premiéru
Przybyszewského. Iniciativa pro Przybyszewského vyšla od ní;
bez ní nebylo by se rozkolébalo ani Národní divadlo, které roz-
vinuje horlivost pravidlem jen tam, kde jde o uměleckou banál-
nost. A nevážÍm lehce zanÍcené lásky a péče' kterou věnovala
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