
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.]



I52 jícÍ komise, nevím z kt,erého roku. Druhá část tohotoaktu91611
ovšem v;fš, ale co se tu podává, obraz toho, jak rusk;f zločinec
bere na sebe všecku vinu a nechce si polehtiti tresilu vt.své
vášni sebeobžalovatelské, znáš již z jínlch rusk1fo.h autorri,
a jest to tam pověděno s větší uměIeckou silou.

Jest možno i -věrojatno, že drama Pisemského jest pÓkny
kulturně historick;f dokument, jest možno, že jest t'láok*m u.
v]fvoji ruského dramatu a má svou kapitolu nebo odstavoček
v dějinách ruské lit,eratury, ale nejsem rusk1im literámírnhis-
torikem a nezajímá mne to. Ale i kdybych jím náhrodou hyl,
neměni]o by to nic na mém odmítavém stanovisku, noboé v di-
vadle jsem jen a jen divákem s uměleck1;imi požadavky, Dí-
vadlo nenÍ retrospektiva ani Íilologick}i seminar. Řit<at'Íe itonr}i
osud nep sobí dnes silněji proto, že jest ,,pŤekonán..Tols1iého
Vládou tmy, jest prost,ě umělecké 

" 
..t.ti"l.o pohodlí. NevĚňim,

že opravdové dílo umělecké mťrže b11it ,,pŤekoiáno.., nebo m že
z-astarat. Neni jin1ich zastaral ch děl než ta, která se již naro-
dila zastaral11imi, to jest prost, mrtqimi _ díla nestyhvá,dila
bez básnick0 sily a básnického posvěcenÍ. Hebbe1 kae pst
opravdov117m velikym básníkem, jest dnes stejně mlaáy a svěli,
jak-o byl pŤed padesáti, šedesáti lety.

Režie, která šla patrně st,opami Moskevského um,ěIecft6tr6
divadla, měla pěknf. večer; byla plna pozornosti k dehinm,
malovala širok1im štětcem a tokem, plna smyslu pro intmiér
a jeho náladov11i i barevn;Í Život (zvlášío druhy akt byla šéartná
inspirace ze Somova)' Ale mriže to nahradit vnitňní str,rukturné
a stylové nedostatky hry?

Soutěž Národního a Vinohradského divadla mění se v po-
|ednj době již v komické dost,ihy. Minule byl cenou rávodnikrl
Przybyszewsk;7t - a neprotestoval jsem p-ti teto iernivosti:
nepochodili jsme pŤi ní špatně. HriŤe jest,.dn.., kdy běží o Es.manna. Vinohradské'divadlo pŤedstihlo, nevím o kolikkon,ky.ch
délek, Národní divadlo a pňineslo svého Esmanna, nevfun o]ro-

lik dnÍ, pŤed scénou zemskou . Že|, nezlskali jsme tÍm nic než 153

prriměrne a prostňední divadelní zboži.

Star d'omov má dramatick;fm pérem. boj, mladfch proti

ztrnulému, upjatému konservatismu star1iich: stará panna Ura-

nie má tak škrobeně vznešen1i pojem o svém rodě, že by jej ra-

áo;i ,,..t,ula vyhynout incestem, než by do něho dobrovolně

"i"",iir" 
pŤítoť cizí, svěží krve. V-pravdě komedie sama strině

však touž vyčerpaností krve, o niž se v ní hovoŤi: každé scéně

ulomi hrot dí.íve, než vytěží její dynamické složky, samy kom-

promis napravo' nalevo, toudávo, vleklé tempo, ,,nálady.., které

obstarává spíš strojník než spisovatel,.dějové invence v posled-

ním aktě, které sváu pitvornou bezradností jsou jen trapné...

Slovem: Esmann 
". 

,ntho motivu ve Starém domově nic vprav-

dé neugluaíí,. jest to jen Íeuilleton, scénovaná causerie a ne dra-

ma, ne veselohra.
o pr1l stupínku v še snad jest koŤist Národního divadla otec

" 
,y..., tot.,á to byía sehrána právě tak vervně a treťně jako

št",y'ao,.,ov na V,inohradech prkenně a mrtvě. Jest jiskŤivější'

ale i hrubší místy 
""z 

stu.r' do'rro., (v poměru otce a dětí k chu.

"",,o " 
proÍo vrtošivé a rozladné paní Holmové nenl jemnosti,

nvt j.,,.i veselohe.ni). Komickf zdroj otce a syna jest v jedné

a téže situaci, která se opakule po sedmi letech, po prvé na

"""í-.v",i,,, 
po druhé ,'" u..li ot..iu; po prvé mladj. synek

tropí v zamilovanosti pošetilosti, po druhé mstí se, vyspělf,

na otci, kterf v 'tari 
"liouail 

sám ďo někdejších stop synoqfch.

č;' j& taťvšecko; kdo Ťekne, že. jest t,o mnoho?

A epilog? ZLráciÁe večer za večerem; jdou, jdou.a nezrlsta.

vují za ."řou ani stopy, které by nezametl první náhodn1i vítr.

Na Vinohradech i,.aje"s. tŤi měsíce; za tu dobu podalo se nám

"."r* 
r.orir. ,,o.oi,,.ri pŤekladovych _ a největší věbšinou jak

prostŤedních a marnych! _ a dvě.novinky priv-odní. A.hodnota

jejich? Stačí je j*-l"-."o"at: Lad.1 Gocliva a Deskov1i statek.l

A na Národním divadle? Táž sterilnost, tyž neobzíravf v1iběr,

I - [Viz zde str. 147 a n.] I - [Viz zde str '  140 a 14b a n']



154 táŽ pokoňující odvislost od cizího trhu a jeho náhod, mnohdy
jen ještě kňiklavější. Není t,o všecko zahanbujíci? Což nelze
pěstovat soustauně (a ne jen jako náhodné extempore) domácí
tvorbu? Což budeme do smrti látat svrij uměleck1f a kulturní
živob z cizich cárli? NecÍtíme směšnou bědnost takového života
na vfp jčku? Nehlásám, rozumi se, aby se stavěla znovu čínská
zeď proti cizině _ ale plot a mÍiže, které by nepropouštěIy
nazdaňbťrh kdekterou cizí malost a malichernost. Uvádcjie k nám
cizí drama, ale stŤídrně, s rozmyslem, ričelně a promyšlĚně, a jen
zjevy opravdu směrodatné a srněrotvorné, nebo alespori typické
a dokonalé ve svém druhu a zpťrsobu. Ale hlavně a predevšim: za-
čněte již jednou se soustavn1fm repertoirem domácím. s domácí
t,vorbou, tÍebas mdlou a slabou zatim (tím vám ovšem neradím,
abyste si vybírali z ní nejslabší). Vím, že jest pohodlnější žíti takto
z věru ze dne na den, z ruky do rist,, ale nejste tu pro pohodlí,
jste zde pro díIo. Začněte tedy již, k ďasu! Aé obecensivo syčí
1e!o se směje (nebude _ není ještě tak daleko), aé kritika zbÍjÍ
(nebude _ nenÍ ještě, a_Ž na vfiimky, tak daleko). Začněte k;Ím.
koli a čÍmkoli, tŤebas Hilberty, tiebas Dyky 

" 
p"o ''n. za rnne

tÍeba; i Suchymi a Kamínky _ všecko, i nejhorší, bude lepší
než dnešní prolhan1f život, podvodně leskly, ',,p.",,áe holé žeb.
ráctví. Pňiznat se k chudobě _ odtud začiná všecka náprava.
PÍestat ji již konečně maskovat cizími v)ip jčkami! Jest p.avda,
mladí píšÍ věci pit,vorné, jalové, pošetilé á rrehorázné, posunčiny
a odvary _ ano' věŤím, ale myslíte, že jich n.lua* psát za
deset, za patnácte let také? Ta celá bída musí se nějak áabavit
a piekonat, a jak jinak, neŽ když ji ukážete v plném světle světu
i jejím privodcrim; autoŤi její jí asi nepoznají a nepochopí, ale
svět, obecenstvo, naučí se ji rozezndual ne-li hned, sriad za deset,
za dvanáct let * snad dňíve, coŽ vím? _ 

" 
p"L znemožfiouat.

Tedy začněte již jednou, ke všem ďasrim! Nezačnete-Ii vy, budou
musit' začít jiní za deset, za patnáct,, za dvacet let pá vás -
a tragická komika bude v tom, že to nebude žádná jiná neŽ
dnešní bída, jen ještě zestaralejší, ztučnělejší a narostlď do vět-
šího kopce, kterou budou musit hledět paÁ s nás i se sebe svalit!

NároiJní iliuaillo: A. Jirá,skoua Samota; K. Jonášoaa

Sktrna; Jaroslaua Marie Má, jest ponxsto - Tiskem:

J ar o slaa a M ari e T ri stan

,,Frra.. p. Jiráskova staví proti sobě dvojí svěb, svět ,,mlad ch..

a svět ,,Starych.., a všechen svťrj dramatick1i hyb, kter1f není

nikterak ani mocny, ani v;Írazn1f, vytěžuje z tohoto protikladu

velmi konvenčně a pohodlně upraveného. Na jedné straně mladí,

ovládaní jen sv]fmi smysly, lační života, dychtiví ,,vyžít se.. aé

tak, aé onak, lehce se pňenášející pŤes každy mravní Spor - na

clruhé straně staŤí plní ušlechtilosti, citu pro povinnost a odňíka-

vého idealismu. Na té straně (pňehlédneme-li i karikaturu, velmi

již ošuntělou, okresního básníŤe-dekadenta a papouška amora-

ii,*.,, Jara Labuéky) zkrachovanj mlad;i komponista a ztrosko-

tan jurista Vít a mlactá, záletná panička Ada; na oné stranč

párek dvou ušlechtilfch hyperidealistri: starého mládence a pen-

sionovaného profesora Čepelky, odŤíkavého a beznadějného rni-

lence až do hrobu, a staré panny Toralové, také až do smrti

věrné lásce své mladosti, pŤes to, že nerněla pochopenÍ pro její

citovou noblesu a pokálela ji i všecky krásné vzpomínky jakousi

materialisticky hrubou nabídkou.
Hra p. Jiráslrova věsí velmi pochybnou aureolu na čela ,,sta-

t.ych.. _ a v tom jest již její neclramatičnost. Ne že ji věsí na

čela ,,starych.., ale že ji věsí rra čela těchto ,,sLary"h.. - budiž

rrrně rozuměno. Neboé jest zcela dobŤe rnožno, že ,,staĎí.. pŤecl-

stavují v dramatě kladn]i, hybn1f, tvlirčí pÓl života, že znamenají

životní klady a hodnoty, životní plus proti neduživému a zvrh-

lému mládí _ ale pak jsou tu právě jiní sLaŤi než star;f mládenec

a stará panna p. Jiráskovi! Jiní staŤí _ ti, kteňí prošli životerrt,

všemi jeho tabyrinty, bojovali na všech jeho bojištích, těžili

z]<ušenosti své ve všech jeho dolech - ale ne tito,,staňí..: star1i

pensionovan1i profesor a stará vychovatelka nebo společnice -

rle tito stari, kteri stanuli pŤed prahem života, usedli na jeho

bŤehu, neodváživše se ani spustiti svou loď do jeho vod,-a po-

kládají nyní pošetile svou resignaci za vrchol moudrosti! Žaany
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