
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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148 vinohradská scéna, posud umělecky slabá, Przybyszewskému.
S velk1fm cílem roste člověk, a premiéra Zlahého rouna na Vi-
nohradech bylo první pĚedstavení, které pňi všech nedostatcích
mělo umělecké posvěcení a dostoupilo jakési umělecké rirovně.
(Škoda, že s ní o reprise druhou garniturou s p. Auerswaldem
a tutti quanti zase tak rychle a bědně kleslo!)

Rád pravím dnes, kdy naši literární primáni krčÍ opovrŽlivě
nad Przybyszewsk;fm nosem a mínÍ, že jsme jej již dávno ,,pŤe*
konali.., hodně hlasitě, že jsem si odnesl z obojí hry polského
básníka siln1i uměIeck1ii dojem. Przybyszewskf jest opravdov1f
básník; svět jeho není širok1i, Ťíše jeho jest rizká, ale promyslil
a procítil ji do velké hloubky; zná tragiclc1f paradox životnÍ,
jako jej znajÍ jen opravdoví básníci, a umÍ jej vysledovat ďá-
belsky chladnou a drislednou logikou do vrcholné chvíIe, kdy
padají všecky naučené a konvenční masky a pod rozedran;f.mi
cáry moderní civilisace choulÍ se v děsu a hrrize bezbranná,
zmučená duše, samojediná, zrazená, zouÍalá, tetelící se mrazem
a bezvědomá, jako byla již pŤed věky.. . Nikoli, miláčkové:
od Przybyszewského mrižete se ještě mnohému a mnohému učit:
dramatické logice, i opravdové tragické koncepci, i nyvé a roz-
ryvné melodii, kterou podtrhuje jako temn1fm tahem smyčco-
qfm jednotlivé své scény (a jÍž nedovedla dát, vyznít ani scéna
vinohradská, ani scéna Národního divadla).

obě hry Przybyszewského nedostupují ryzí stylové tragedie,
ale nemajÍ k ní v nejlepších sv1ich místech daleko; a měly by
k ní ještě blíže, kdyby se byl dovedl autor jejich ukázniti a do-
vedl odolati i r zn;ilm scénick1im eÍektrim, kter1iimi sestupuje
k pouhé jevišéové zajímavosti a koketnosti. Przybyszewsk1f
jako každf opravdov1f dramatik žije z inspirace etické _ cosi,
co pňekvapuje. u autora, kterf napsal programov1il amoralism
v čelo svého Žyéie, ale není prot,o ménB pravdou. Drama jest
svět hodnot, logika dramatická není nic než etické hodnocení
_ tomuto základnímu zákonu dramatické tvorby nevyhnul se
ani Przybyszewsk1f. A jest dobŤe, Že se mu nevyhnul z d sled-
nické tvrdošíjnosti, neboé v něm právě jsou podmÍnky drama-

tické síly a velikosti. Když jsem četl pňed lety obě naše novinky

, k,i," Tanec lásky a smrti, poznamenal jsem si o obou, že

isou stejně abstraktně moralistické jako _ drama Schillerovo'

bnes vidím, že jdou ještě dále v moralistické abstraktnosti a že

v tom jest právě jejich komposiční vada. Zlaté rouno jest sta-

věno celé na starém osudovém apriorismu; mravnost jest cosi

mechanického; porušíšJi ji, jako bys porušil svět fysické rovno-

váhy, hned padáš nutností pÍímo mechanickou. Všecka vrlle

tvoje jest, ti asi tak málo platna, jako jest platna pokr vači,

kter padá se stiechy; jest to abstraktní Íatum, jež dovede si

nalézt nástroje pro své cíle i v lidech, kt,eŤÍ chtějí pracovat

proti němu; místo aby tě zachránili, vženou tě pňímo do záhu-

Ly. . . osud se dovršuje, strij co strij. . . K fatalismu, vyhroce-

nému až do tohoto mysticismu, mohl dojít jen básník Polák,

básnik, jemuž katolicism odkázal bezděčn1im dědictvím svou
jedinečnou dialektiku, jako ji dal věnem pŤed několika stole-

tími Lopeovi de Vega nebo Calderonovi.
Na Íatalistickém pesimismu stojí cele i druhé drama Przy.

byszewského Pro štěstí. Že vedle povrchového života rozumo.

vého, kter1f je ,,pokrokov;Í.. a pŤekonává lehce ,,pŤedsudky..,
jest temn1f a neovládateln život podvědomjr a instinktivní, kter1f

si je Íatalisticky vynucuje v té nebo v oné Íormě, jest motiv
jistě grandiosně tragick11, hodn;f Pascala nebo Ibsena; škoda,
že jest zmenšen tím, že Przybyszewsk nenalezl objektivné
formy pro tento osudn proces a ztotožnil jeho věc s osobní
věcí otráveného mstivce, kter1f napomáhá osudu docela po in-
trikánsku. . .

Na vinohradské scéně zasloužili se o Przybyszewského p. Ji-
Ťikovsk1i, p. Boleška, herec pěkného intelektu a vnitňní tvárné
potence, a do jakéhosi stupně i pí Táborská, jejíž dobrá vrile
i virtuosní hotovost nedovedla však nahradit hlubších tvrirčích
zdroj ; na scéně pražské nejprve slečna R1fdlová, jejíž v;izkon
byl nesen strhujícím, vysoko vzkypěl1im proudem herecké síly,
a pak p. Hurt. Vinohradská premiéra, nastudovaná autorem,
ukázala nepňÍmo, co schází vinohradské scéně: opravdov;f, umě.

149



150 lecky cít,ící a tvoňícÍ režisér, kter;f dává hňe harmonické ovzduší
a celku rytmickf proud a tempo.

Komedie Veberoua jest krotká veseloherní práce, která lepší
své zrno spíše vylhává, než je vpravdě má, práce Bernardoua
scénická trivialita hors concours.

Ná,roilní iliaaillo: Suzanne Després u NoŤe a ue Víru;
Pisemshého HoŤk! osuil; c. Esmanntia otec a syn _

Vinohrailslt,é iliaaillo: G. Esmann u Star! ilomoa

Milf host Írancouzsk;i pňešel jevištěm Národního divadla:
pi Desprésl se svou společností z divadla L'oeuvre v Paňíži.
PanÍ Després nepokládají PaŤížané za suou herečku, rozuměj
tu, která by ztělesĎovala to kapriciesní a problematické ,,bien
parisien.., nám právem dost směšné, neboé zabírá v sobě nejen
jakousi vervu a jakfsi vkus, nJrbrž i mnoho marot, pošetilostí
a perversnosti ryze místních a náhodnych. Ale paní Després
jest vÍc než paŤížská herečka (kde tento pojem musí b;ft alespoĎ
obložen mnohfm komediantstvím), jest ve vysoké sÍle slova
Francouzka, Írancouzská herečka, Írancouzská umělkyně. Má
všecky typické pŤednosti Írancouzského ducha: jeho jasnou, v;f-
bojnou logiku, v mluvnost vášně, krásnf smysl tvárn;i, šéast-
nou plnost a bezpečnou spolehlivost instinktu. A pak ovšem
nadto osobní dary své byt,osti a svého dobrého genia: zvláštní
charakternou, trochu drsnou snad, ale ve sv1ich chvílích jínra-
vou a teplou krásu, zvláštní ritočnou irŤepkost vnitŤnÍ pocti-
vosti, okňídlené pathosem opravdového utrpení a krásného boje
o právo vlastní hrudi a vlastní duše. Jakási koienná síla jest
v Després: cosi nezvětralého; co podá, napovídá vŽdy jen, co
rná; zdrželivá v gestě, rozpoutává pevnou' nepŤemetnou a ne-
pňekotnou logikou, bohat1imi pňechody a odstíny své sÍly, je-

iichž luga má rictyhodnou ritočlrost; její tváň stěsnává více Žt-
'.,,otn 

n.z celé tělo hereček jinjrch; v kouzelném jedinečném zpti-

sobu, jak1i'm mhouŤí oči, jest více lyrilry než v naslád]ém šve-

r.oru,p'.i-urn;ich heroin; její trochu drsn1f hlas, kter1i dovede

iaké roztát, není z těch, které žalují na osud, nebo se s ním

smlouvaji _ jest ztěch, které se s ním prou a jež s ním zápasí

o svťrj podíl světla a štěstí na zemi' Bernsteinriv Vir není mno-

n.m ,,ic než písni na jedné struně; paní Després vyhrála na ní,

kolik by nevyhrály jiné na nástroji desetistrunném. _

Pisemského-HoŤkjl osud, práce skoro pril stoleti stará, má.

snad svrij vfznam literárně historick1i, nepochybuji o tom, ale

uměleck1f? Jest to dílo naturalismu velmi mechanického, leni-

vého a vnějškového, kriminální pŤiběh, podan;f spíše soudním

reportérem než umělcem nebo dokonce básníkem. Jest to tŤeba

Ťíci nahlas, pňes to, že jde o jméno, které nese jakousi aureolu

a jehož zvtrk vkrádá se sugestivně v obdiv lidí znal1fch literár-

nicn aojin. Jak mužik, neobyčejně bystr1f, chytrf a tvrdošíjn1i

mužik, nalezne po několikaleté nepŤítomnosti svou Ženu matkou

cizího dítěte - ditět. mladého slabošského statkáňe, _ j"k

pevně stojí na svém formálním právu a rrechce vydat Ženy za-

milované-u statkáňi, jak mstí svou pohanu vraždou dítěte,

lidyž jeho zt1franá žena chce odejít od něho pod ochranou sta-

.o,to,,ou a za asistence obecní, a posléze jak se vyznává a kaje

jako člověk pravoslavn , maluje širokou románovou man rou

s nemal;.im .'ákl"d..'' nudn1fch trivialit drama Pisemského. Pi

semskij okresluje své figury ze skutečnosti s jakousi chudodu-

chou, nepiíjemnou fotografickou věrností, ale umělecké p-raudg

nepodávÁ: neboé umělecké pravdy není bez grandiosní zákonné

lrrásy, není bez stylového pÍebásnění. A jak nevyvinut1i' má

autor smysl pro styl, ukazuje bezesporně první část čtvrtého
jeďnání. jsme cele zaujati po konci tÍetího aktu osudem vra-

žedníkov1im a hoŤíme touhou zvěděti o něm něco _ a místo

toho jest nám poslouchat, dlouhou dobu nechutné žvasty a tla-

chy, i'adty a nadávky riiedníkri, šlechtice a svědkri, po nichž

nám nic není, prodělati všecky nudné formality ruské vyšetňu-
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r . [Viz Kritické projevy 6, str. 237 a n.]




