
165164 neŤeknu ke štěstí, ale ani k zločinu, ktery má naspěch a znásil-
řuje, kter;f nejlepší své dary obklopuje hrrizou nebo ošklivostí
a nutí sestupovati pro ně do bláta, kt,er;Í dává nám čas jen k je-
dinému: plakati a tesknit,i nad nenávratn1;7m'.. Taková jest
píse měkk1y'ch rnelancholickfch houslí Schnitzlerovfch.

Scénován i vypraven byl Schnitzler s patrnou péčí a v mnohém
šéastně; pan Wenig rád dává se poučovat, získan;1imi z]<ušenost,mi
a ,,den kcinnen wir erlÓsen... Hráno bylo také s chutí a dobrou
vrilí, tňebas nevyrovnaně, neuceleně a mnohde ješt,ě ochotnicky.
P. Charvát, pí Táborská zasluhujÍ uznání, často ovšem ne za to,
čeho dosáhli, ale oč se snažili; zato někteŤí z pánri jsou nepouči-
telní i  nevyléčiťelní.

Městské diaaillo oinohrailslté: Y. Dykoaa, Rann,í ropucha;
I{ Le7eroua aeselohra V zakletém.zámku

Jest stará z]rušenost v malíňství , že skizzy iprostŤedních rnalíŤri
zdávají se často duchapln1imi, _ ale jakmile se provedoU, vI-
jdou z nich nudné, počestné, prriměrné a utahané' obrazy. ,,Byt
čtvrt hodiny duchaplnfm nebo zajímavym dovede i lecktery
mrlj lokaj,.. Ťíkával kterfsi grandseigneur z doby, do nÍž položil
p. Dyk svou Ropuchu, a aktík p. Dylrťrv hraje se právě pátná.t
minut a spíše o minutu méně než více. . . HriŤe bylo by již dovést
b1fti zajímav1im celf večer! Tuto moudrost, poněkud negativrrou,
pochopil qiborně pan Dyk a praktikuje ji se znamenit;im zdarem
odedávna. obmezuje se na skizzy a jen na skizzy; ani jeho tlusté
romány nejsou, umělecky mluveno, ničím než skizzami, Za ce!!
svět nedostanete p. Dyka k tomu, aby plně prokreslil situaci,
dopověděl své figury, zaujal jasné a otevŤené postavení k některé
otázce; za celJ,svět nevytáhneš ho z jeho interesantního pňítmí,
z jeho napovídavého a nedopovídavého, obojace neurčitého a ne-
jasného skizzaÍstvÍ. VÍ dobňe, že by bylo hned po mysteriu,
hloubce, zajímavosti, kouzlu.

Bluetka p. Dykova trvá tedy právě necelfch 15 minut, a již

ptoto zdá se Ťadě lidí nesmírně duchaplnou a geniáIní. Jsou to
prostoduší dobráci, kteŤí nikdy neviděli vedle sebe skizzu a pro-
vedené dílo a nemají tuchy o tom, jak dlouhá cesta vede od skizzy
k dílu a kolik svěžesti, síly, zajímavosti a kouzla se na této těžké,
kamenité cestě poztrácí. Aby tedy nebylo nedorozumění: oprav-
du geniálnÍ tvrlrci jsou ti, jicbž dokončend di|a, dila dopouězend
a uplně prouedend, mají tolik tajemství a ducha, kolik skizzy
jinJrch. . .

Zna|cijest velmi obtížno nadchnouti se aktíčkem p. DykovJrm.
Není v něm charakterri, byé jen trochu prohlouben;fch a pro-
kreslenjlch; nenÍ tam nic než několik stínri, několik silhuet, vy-
stŤiženjlch z černého papíru. Kdo se m že rozehňát pro tyto
figury nebo proti nim za těch patnáct minut, po něž se potácejí
po scéně? Kdo mrižeš vejít k nim v nějakjl poměr, když cítíš,
že autor sám nemá k nim žádného určitého poměru?

Aktík p. Dykriv jest pŤíznačn;.f pro p. Dykovo umění, nebo
lépe poloumění a neumění _ neboé opravdovym a cel;im umě-
ním nenÍ jistě, co provozuje p. Dyk. Ranní ropucha potvrzuje
mně jen mou starou diagnosu, že p. Dyk jest kombinátor hlavou
a jen hlavou, cosi jako skladatel více méně podaŤenfch hádanek
._ a ne básník, ne tvárn;f umělec, kterf cítí celou osnovu života
a jehož sebemenší zlomek nese v sobě nápověď všech jeho rozloh
a šíŤÍ. Pan Dyk čt,e mnoho _ čte nejvíce ze všech našich spiso-
vatelri _ čte snad více než čtenáňi z profese a kritikové, a čte
v;lbornou a znamenitou literaturu. A z ní kombinuje, pňestavuje
své práce; z'citátri, z reminiscenci, z nápovědí. Je to zvláštní
kombinačnÍ činnost umu a vtipu, pŤi níž nemají ričasti hlubší
duševnÍ sl|y, Z několika ťaktri, citátri, nápovědí vysouká si a
upňede si p. Dyk jako pavouk svou stavbu; ale je to stavba ne-
pevná, beze všech hlubších a vnitŤních nutností; kde o ni zava-
díš, tam se boňí. Tak jest tomu i s Ranní ropuchou. Hemží se
pŤímo nepravděpodobnostmi; celá situace, celá stavba její jest
nepromyšlená, náhodná, vymudrovaná.

- Tak hned na pŤ. zprlsob, jak vystupuje a vede si u p. Dyka
Ludvík XV., jest absurdnÍ (Ludvík p. Dykťrv, jakmile zvi, že



jest v domě mladé, krásné děvče, dcera hostitelova, vzkÍikne rra
sluhu a dá se vést lovnou do její ložnice). Tak nemohl si vést
žddng francouzskg krdlna šlechtickém sídle,kde byl pÍijat hostem
- snad na selském statku, ale ne na šlechtickém zámku!

Ale celá dramatická situace jest nepravděpodobná, vratká,
rrepodepŤená. Král zaklepe k rdnu na dvéňe šIechtického zámku,
když byl probloudil celou noc. Hra děje se 13. bÍezna; král rnusí
tedy bloudiL deset až jedendct hodin v studené noci. (od šesté nebo
sedmé večer do páté ráno.) Pochybuju velmi, že člověk sebestat-
nější nebude po takové noci k smrti ut1frán a bude vyhledávat
cosi jiného než odpočinek. . .

Ale tak b;1ivá tomu, chceme-li dramatisovat již strij co st,rij
cizibonmotv a sentence. HoŤké slovo o ,,ranní ropuše.. žádá ne-
vyhnutelně, aby král pŤišel na usuitě. Ale jak dostat krále tak
časně ráno z postele? Nechodí-li potentáti právě na tetňevy,
nemívají ve zvylru vstávat tak časně, a vstanou-li již tak časně,
jest, již všec]ro tak uspoŤádáno, aby se opravdu dostali na tetÍevy'
Jak tedy dostat krále časně ráno z postele? P. Dykovi zdá se t,o
nemožností' Jediné v;fchodisko: nesmi bedy vribec tu noc pňijÍt
do postele; musí ji tedy _ coťrte que coťrte _ probloudit, a mít
se ještě ráno velmi k světu. . .

Je to všecko krkolomné, pravda, ale co dělat, když nás cizÍ
myšlenky okouzlují víc než naše vlastní a když je chceme vidět
strlj co strij na jevišti? Tak jeden hŤích plodí noqfch hŤíchrl deset
a pošetilost,em a neňesti nebude tak brzy konce. . .

Neboé _ a tu jsem u nejchoulostivějšího puntíku _ takové
názvy, jako jest název p. Dykriv, nepŤivlastriuje si člověk jen
tak lehce, jako činí p. Dyk. Není to několik více méně lhostejn;ich
slov, jest to celá pointa, celé ovzduší hry, její rist,Ťední nervstvo
a dobrá polovina její stavby. Svědomí, které si takto vede, není
opravdu zvláště rizké.

Hra p. Dykova jest m;fdlová bublina, na niž si p. Dyk vy-
p jčil m;Ídlo. Není tŤeba zapírat, že se na chvilku zaleskne a za-
tŤpytí _ ale byla by bez toho bublina bublinou? -

Inspiroval-li se p. Dyk ke své Ranní ropuše ChamÍortem

a Rivarolem, čítal asi pan Leger pňed svou rokokovou veselohrou 167

r'odně Klicperu: tak prostoduché a těžkopádné jest tu všecko,
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cestami vleče se tato krotká a loudavá hra' Je

io p.ď.. ďo*orodce, prostého vší lsti a šalby, kter1i věru nenačpěl

žáánfm podezŤel;fm cizáctvÍm. Ja1r1fmi star;y'mi, osvědčen mi

šablonami se v ní jen pracuje! Jaké vyzkoušené a osvědčené pro-

stňedky a prostŤedečky! Jak to dojemně každou chvíli vrže,

skÍípe a tviti v dramatickém stroii! Hned od začátku jest ti

jasno, kam autor míŤí. Hned od začátku tušíš, jak asi zdravé,

..lske děvče provětrá celou tu zatuchlou komoru, kterou jest

,,zaklet;i zámek,.! Jalrou skočnou asi zahraje těm zkostnatěl m

peda.'tlim a učen1im srivám! A od polovice hry vidíš již v duchu

áojemné závěrečné tableau s tňemi párky _ hotov ,,živ! obraz..

pro Íotografa'

Městské iliuadlo ainohrailské: Roberta ile Flert

a castona Caillaueta Láska bilí

Láska bdí jest typická ukázka tak zvané ušIechtilé veselohry

francouzské, jak ji pňedstavoval asi pŤed dvaceti rolry Pailleron.

Zpťrsobná p.á..,-k[erá má dlouhou tradici vé francouzské lite.

""t,,ň.' 
poš1mrat pŤíjemně všecky vlastnosti těch, kdož jsou ve

společnosti ,,beati possidentes.., ňici jim, Že svět konvencí spo-

lěčensky.ch stojí pevně a jest na něj spolehnutí, že i pňírodě zá|eži

na tom, aby se neroztŤásly a nerozklížily, slovem, že terrto svět,

jak jest, jest ve smyslu Candidově ,,nejlepši ze všech možnych..

a docela pŤíjemn;f, umí-li se v něm člověk zaňidit. Láska bdí

vykoŤiséuje vsec}' slabostí prriměrného francouzského diváka ze

zámožné Ápolečenské tŤídy; pÍesvědčuje ho zejména, Že o man-

želství není se tŤeba hned strachovaL (a manželství jest instituce

velmi driležitá, aby byl zachován stát a měšéácká společnost!),
pŤistihneJi žena muže pňi nevěŤe, že, jeJi muž jen trochu k světu,

mriže se spoléhat na dob.e instinkLy své ženy, která pÍi nejlepší

vŮ|i nemiže mu odplatit stejné stejn1fm..., neboé, aclr, láska




