
184 práce: drama Šubertovo a Stroupežnického. Tyto tňi h.y -
vedle Vrchlického Lady Godivy,'zcela s]abounké veselohry Le-
gerovy V zakletém zámku1 a Štechovy banální pňedměstské
Íraškyz _ veze v těchto dnech Vinohradsko divadlo ukázat
Vídni _ pokud jde o uměleckou hodnotu, koŤist jistě proble.
matická, pokud jde o dráhy našeho dramatického vyvoje, ukáz.
ka jistě ve]mi jednostranná a vybíraná pod zorn;fm ínt.- velmi
loudavého konservatismu. . .

Správa neposlala mně včas poukázek na sedadlo, a tak ušIo
mně pŤedstavenÍ obou her. Nahradil jsem si je, jak jsem mohl:
vyhledal jsem si v knihovně knižní vydání oúoo a.ď-at a pňe-
četl jsem si je znova; zna| jsem je ovšem i ze staršÍ četby, ivi-
děl pňed lety jejich provedení na Národním divadle; analyso-
val jsem je tehdy i v kritickém referátě.' Byla to tedy rek"pitu-
Iace a oživení star11ich dojmri _ ale rekapitulace teskna a oži-
vení bolestné. Čas, kritik nejstrašnějšÍ, vykonal zaLim na obou
pracích své dílo ukrutné spravedlnosti. NLvím, kdo to Ťekl, ale
byl to moudry muž: s divadelními kusy jest to jako s loďmi
špatně nebo ledabyle stavěnymi. I\a prvni pohled v pŤístavě
nepoznáš snad mnoho; ale dej jim ,,ytoo''ut několik velik;rch
plaveb a všechna povrchnost, pečIivi skrytá, všecky nedo-
statky, všecka malost a vad'nost v koncepci, polovičatost, která
nedovedla nebo necht,ěla domyslit _ to všecko vyjeví se s jis-
totou, žeI, pŤíliš nespornou a nepochybnou.

. I na obou pracích rozstouply se zatím všecky trhliny a zívají
dnes velmi rozhodně na pozorovatele svou niau. ovsem, budiž
hned Ťečeno, Stroupežnick1f drží se lépe než Šubert; ,,,ot ui..
tvárné síIy básnické, byl svědomitějši a hlubší i zajímavější
umělec, má ve vš'em, al.9woř místy, jakousi jadrnou op"",,do,,o.t,,
tŤebas chudoduchou, tňebas stňízlivou a šedivou, tňebas básnicky
neposvěcenou. Nešťastnou jeho sudbou uměleckou byla jakási
bázlivá těžkopádnost, nedrivěra ke vzletu, duch, kfu;' se rád

drže| nizko pŤi zemi. ostatně: Hrobčickf neni rrejlepší hrou 185

Stroupežnického; Žák vytečník a Na Valdšt.i7nské šachtě jsou

vÝraznějsitro a hlubšího umění, umění, které alespo po někte.

r1ich stránkách pokouší se o typy psychické a osudovou zákon-

nosL a také jich alespo místy dostupuje. Hrobčického zabíjí

umělecky nepŤíjemná ušlechtilost tendence v kalendáÍovém

smysle slova. ona jest pŤíčinou schematické kresby karakterové,

oná nutí básníka, aby koncipoval prázdné nebo poloprázdné

figury jen právě pro tuto misi stvoŤené, ona brání mu, aby ne-

sestoupil k hlubším složkám lidské duše a obmezil se jen na ty,

lrteré vyhovují jeho pohodlnému apriorismu. Vedle toho jest to

snaha lokální ka.akteristiky, která poutá autora a plní jej kla-

mem' že dovede nahraditi vlastní básnickou invenci a koncepci.

Nešéastn1f blud! A jak rádi a znova a neustále bloudí tímto

bludem čeští autoňi! ostatně dá se tato pÍílišná ochota pochopit

a vylvětlit: je tak pohodlnJr a odvádi od vlastního tvrirčího díla

uměleckého. Takové bludy nalézají vždycky nejvíce a nejsnad-

něji sluchu.

Intimní iliaaillo recte Šuanilouo iliaaillo na Smíchoaě:

Abigail H. Horákoaé Jaruí aody

Jarní vody jsou opravdu veselá hra v prostoduchém, bodrém
a obmezeneckém smysle slova. Jak by také jinak! Vždyť jest

tam na pŤ' jak;isi rozviklan1f a vypelichanjl učitel-vdovec, kterf
hledá _ chachacha! _ insertem nevěstu, a než se rozhodne pro

svou někdejší žačku, vyzkouší ji z násobilky. (Lenynka b;ivala
slabá v počtech!) Jest tam dále pan mistr, kter1f rád čte napínavé
romány a jemuž za t,o z|e činí paní mistrová ; t;iž pan mistr nenÍ _

chacha! - oblečen, když troubí k nějakému prrivodu nebo pro-
cesí, a zle se vzteká, když nemriže - chachacha! - dopnout
límec a když jeho sváteční kabát není v poŤádku; item tyž pan
mistr hrozí v každém akt,ě několikrát pohlavky prostoŤekému
a všetečnému učedníkovi' Jest tam dále husa a zajic, lrteré mají

l - Yiz zde str. 167l
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Viz Kritické projevy 2, str. 75 a n. a g2 a n.J



186 b;it pochout,kou svátečního oběd a a jež spálÍ na troud z nedo-
patňení slečna Anežka, když se byla zabrala do eroticko filoso.
fického rozhovoru se sv1/m ctitelem. Jsou tam děti' které narazÍ
na strašidlo, ale objeví se ovšem, že to není strašidlo, nybrž _
chachacha! - 

1amilovan1f párek, ktery utekl se sctrovat pňed
maminkou. St,ačí-li? Doufám, že ano. oznamuje-li autorka se
zbytečnou driležitostí, že hra děje se v menším českém městě
v letech osmdesát ch, zd'á se ti to nemožné: máš pňed sebou
pňece nějakého ubohého vrstevníka Rubšova nebo F'il ipkova tak
asi z padesátfch nebo šedesát,1fch let minulého věku.

Jak vidět, není tňeba báti se smíchovského lrrt,imního divadla;
jest t,o staré dobré zviíe z Aesopovy bájky, literé si pňehodilo
pŤes sebe jen lví križi. AIe pod tím pitvorn;im mumrajem stary
dobr;f známy: Švandovo divadlo na Smíchově. Mumraj jesi
ovšern opravdu pitvorn1f. Jako u Reinhardta v Berlíně nevyta-
hujÍ a nespouštějí ani na Smichově oponu' rr;Íbrž rozhrnuji iia shrnují ji; a opona sama jest ze ze|enéh'o ptys", právě jakt
látlra prvních dvou ňad sedadlov1fch; 

" "et.nii 
bÍečéan ovíjí

několika pramínky balkon. Zelená barva byla veititě moderního
dekoračnílro hnutí anglického na sklonku Ie[ osmdesátych a
r' Ietech devadesát;fch; pod ní bojoval tento obrodny směr i na
pevnině první své bitvy; Wilde, jeden z jeho ducho,,}i.h i.,i.ia-
tor ,  napověděl ve své ,,study in green.. její smysl a symbol iku.
od toho všeho jest ovšem čisto a t,ím všim jesť ovšem nevinno
divadlo smíchovské; pravda, dekoruje se zeleně, aIe činí to klidně
v plyši _ neví, že plyš jest něco, čeho velmi nenávidělo moderní
hnutí a čí kurs velmi pošramotilo. Intimnímu divadlu smíchov-
skému nevadí ovšem také nic, smís!]i konvenčnÍ bÍlou francouz.
skou štuku s jejím slavnostním zlatem (ovšem paděIan1fm a na-
Irrazen;fm velmi lacinou náhražkou) s touto mtáao provokativní
zelení: smíchovské divadlo jest, opakuji, nevinno iako ,,o.r,o"o-
zeně vším sv m intimismem a modernismem _' právě jako
Turgeněv jest nevinen Jarními vodami pÍ Horákovl. ByIo by
stejně nevinno tÍebas i komorními hrami, Irdyby pozítňí napadlo
majetníkovi dáti je tisknout na plakát'.
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Jsem stendhalovec i v totrr, že rniluju balet. Jest nebo.není

,ná=''o, v jaké šéastné lyt,ržení uváděl Stendhala italsk;f balet

í'' i"r.y.n l;Írazech nejvyššího obdivu a extase mluví ve sv;fch

]..tápi'"lr"h knihách o někter]ich italsk;fch barrečnícíoh 1. :!".l:-
.iJ u"r.i.r _ ve vjrazech, které jinak vyhražuje jerr miláč]r m

'"Jr'" srdoe, Mozartovi, Correggiovi a Shakespearovi. Z l\{ilána

'a oa""t'u napsati tobo rozkošné šílenstvi: ,,Ale nejkrásnější

t,"g"al" Shake'spearova nep sobí na mne ani polovicí dojmu

;"t"o n"t.t od ViganÓ' To jest geniálni muž. Vezme své umění,

i.i, . ..nou ao hrobu. Ve Francii nezná nikdo vribec cos podob.

,'er'", 
" 

bylo by šílení, chtíti dáti o tom někomu piedstavu; lidé

by mysl i l istá le cosi ve zprisobu Gardelově..,A pozděj i  z Neapole:

,,vigá.,o stupĎoval v každém směru vyrazivou schopnost svého

umoni. Stržena novostí rozkoše, chvěla se duše po pět čtvrtí

hodinyvevytržení;atŤebasnemrižešpopsatisvécity-prostrach,

"lys 
se nesial směšn , vzpomeneš si na ně ještě po lete.ch. Jest

o,,š.* nutno, aby fantasie divákova, naplněná upomínkami na

španělské divadlo a kastilské novely, vyvíjela sama všecky si-

tuace; jesť také nutno, aby byla zmrzena možnostmi, které

podává-slovo. Pohnuta hudbou nese se obraznost letem a pro-

p.i;ouj. ňeč těmto lidem, kteŤí nikdy nemluvi. Tak dostává balet

Ýiganriv tempo, proti němuž jest Shakespeare chromf . A tento

",,l'ášt,'i 
uměíecky druh snad docela vyhyne. Měl svťrj nejkrás-

nější rozvoi v Milaně, ve šéastn;fch dnech italského království.

eoirelu;e velkfch prostŤedkrl, a chudé divadlo Scala nemá snad

dvě neb"o tÍi léta života pŤed sebou. Tamější despot nesnaží se

jako Lorenzo Medici zastŤíti Ťetězy a služebnost duchu uměním. . .'Snad 
i vzpomínka na toto umění docela zanikne a zbude snad

jen jméno. Poněvadž PaŤíž nikdy nic o něm nevěděla, neznala ho

iakě Ev"opa. Viděl jsem jen tŤi nebo čtyŤi balety od ViganÓ. Má

obraznost ve zprisobu šh"k.'p.".ově, jehož j-9"1 snad ani

nezná: jest stejně velkf malíŤ jako hudebník... ZLéhoŽ města píše

rrejprve něko[t obdivn-y*ch vět o tanečníku Duportovi a pÍechází




