
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



188 pak na tanečnici 
!9nti. ,,AIe opravdové nadšení platilo pňece jenMarianně Conti. Vedle -". .;;;i dobňe 

"y;h;í;iíi"".,.ou",ktery, strŽen byv vášní, or"..J.. á"r1'1" $1'..l'?oi..,lušné.,volal každou minutu' ,lv..tusno; lest však skoro jen věcí kon-
ff}",LÍ,:a;ec 

jest skoro vylučně založen 
"" 

.tií"r rozkoše,
stňednejživ, j-ji j'"i'#l';'#lŤ#ffi*..ffiŤ:tťj;ť
slušnosti. Má z dokonalosti v i.".i tvz ryzí uměIeck1r dojem jakomy z krásnych veršrl Cinny. . . áo ;..t v PaÍÍži roztomito, jest
;, ffffi "-T,.# H *x ji:i " a "r.r. 

- o a .tup,' í;;;l;., k te ry
Ale není tňeba byti ani Íanatike1 k1ásv a silnych sensacÍ,které vlévá v srdce, j"r." riišjJ','at,"t, abys rnohl mÍti op"avdo-vou radost z baletu s vkus"m .i-te.'or,o a pojatého. NemluvÍmani o tanci samém: jest podivur'áá"o síIivy pohled na dokonalékrásné těIo, oPojené-sebou 

$-J*ll"ou tvárnou pJností, a trys-
ff lfi il'lffjii'-': ::|1 p ě:i:yl "o"*"..,' vše cky dravé síly,n á m a h " . t.". u l.'iJÍ|"" [xl ť xŤ l'!!'É L'# *.n:*- x*l
::"-:.'j':I :?:,*I,.v moderním rar.tc ,i.,l.- podňízenym , zmrza-cenJim a utištěn'im; vlastní psycrrict<y motiv, vlastni milostné
:"::':::.: 

op:j":í-,:rozPoutání..i] 
i".t zavaleno gymnastickouoresurou' prázdn;im 

-manévrovánim, jalovym žonglérstvím. Comělo kdysi svťrj smysl, p."d-l;;;;*i,i.,,y este[ick;imi i zálibamikulturně stvlovÝmi a oolo"l'^i, i."i'" jej dnes 
" "nyto 

prázdnés chem a, sa lto',á. k.terá. zkori"a' 
" p".'u, il ;.".hu ;;tiiu|, u.,.,,jak se dnes pěst,uje oficielně."" í.rr.'.h representačnÍch jevi-štích, jest fosilie. J<onglomerát ..'''y.r, ritvarri, pr.zii.r..".iil.y.r,,dvorskfch rep.esenta.č,,';. ;;;ffi{i'u,..y si dává dnes ohÍívatspolečnost měšťác$ch p"."*',""niu'.' se t,ak ráda a tak ža-

g"i'll i;' : H :::.j a,l"u *: Ť y n í'Jia 
v., o s tn í m u m ěnÍ s tary ch

anesniho o;d;;";i'; baletu aa se vsaťi^::j:::-ci 
a'orga-nismu

invence, i do tohoto puster,o; il;ilil'i:::.i:*.1;l",Tť::vnést nejedna gracie, 
".;.a.n 

pi...",.'.;.ana rozkoš a nejeden

vkus v detailech a v jednotlivfch momentech. Pohled na takoulto 18e

balet _ scénovan1ir .ho".og.áÍ.m umělecky cítÍcím._ není pak

,i,^""ny^časem. 
-Byé 

se tu nepodával víc než hod oku a schema

l,,'a;st.o"or'o Ťádu a povrchové harmonie, i ony mohou pŤinésti

ti večer, po dni zmítáném a vysíleném bolestn1fm napětím nebo

nit.pt."o- abstraktní spekuiativnou prací, krripěj omlazující

rozkoše, byé i poněkud zvětralou a odprysklou od pravého

hlubšího v;fvaŤiska umělecké radosti a síly.
Takoug 

-balet 
má však první a hlavní podmínkou jinéJro ba-

letního ,,ii.t.", než jest p*'' A.hilt. Viscusi, kter1f upravil a scé-

noval Louskáčka. Moderní choreograf musí bfti čÍmsi více než

vytrvaljlm dresérem pňedepsan1ich a konvenčních Íigur taneč-

nich: musi b.iti muž velikého vkusu i jemné obraznosti v1itvarné,

clekoratér scény, piesn1i a rizkostliv1i odvažovatel světla, stírru

i barev, ha"monisator polot nriv a odstinrlv; musí mÍti invenci

scénickou i invenci sochaÍskou, která dovede vyloudit nové

záchvěvy z dané látky těl a nerv ; musí bfti slovem qftvarník,

tanečníť, divadelník, hudebník i básník v jedné osobě. A tím

všlm není choreograf naší zemské scény. Jeho v$tvarná. síla

stačÍ tak na komposici živfch obrazri a jeho v]<us-nery91znášl se

mnohonadvkus l epšíhodámskéhookresníhok re jčího . Jes t
pravda, že Louskáček neposkytuje zvláštních pÍÍležitostí k tvor-

lě scénické a dekoračně tanetni .- ale do těch banalit a trivialit,
jimiž se brodl zrovna p. Viscusi, klesati se nesmí! ostatně kde

měl trochu pŤíležitosti ukazat kus invence scénické nebo choreo-

grafické, prinuzit nám sv mi prostŤedky kus.pohádkové. seve-

íanské poesie jako u pdtžm ol,a"" zimního lesa, dovedl se jí

p. Yiscusi znamenitě vyhnout a nepodat nic víc, neŽ co leží na

cestě široko vyšlapanď a ploše sježděné. Věru, o p. Viscusim

nebude nikdo .', pokuš.',í Ťíci, co pověděl Stendhal o starém

Vigano: pan Viscusi věru nestupfiouai vlrazovou schopnost svého

umění!
Náklad vynaloženf na Louskáčka byl n_eobyčejn1i 3 ."Ýji.

mečnf v našich poměrech, takovf, Že ani návštěvou sebečetnějšÍ

,,..ďž. b}iti uhrazen. A pÍece málokdy viděl jsem, aby jím na



190 scéně bylo hospodaÍeno tak neinteligentně, aby jím bylo tak
máIo dosaženo jako zde.

Ná,roilnl, d,iaaillo: Arna DuoŤáka Kníže

V osmém sešitě této revuel reÍeroval jsem již o dramatické práci
p. DvoŤákově - ihned, jak vyšla knižně nákladem Šimattov1im.
Byl jsem tam ovšem rimyslně spíše vykladačem int,encí a cílri
básníkov ch než soudcem vyváženého a naplněného uměleckého
díla: nechtěl jsem tvoÍit proti panu DvoŤákovi žádného praeju-
dicia; chtěl jsem, aby dílo na jeuišti ukázalo, kolik dovedlo a kolik
nedovedlo ztělesntt z básnického snu autorova. Neboť konec
koncri to jediné rozhoduje o umělecké si]e a hodnotě básnického
díla. Dnes podstoupilo drama p. Dvoňákovo tttto rozhodnott
zkoušku a obstálo v ní ne sice zcela, ale aspori zčásti čestně.

Ukázalo se pňitom také ovšem, co bylo p"l",,o již pŤi četbě,
že dílo p. Dvoňákovo rozpadá se ve tŤi akty, které jsou spíše
epick;7mi |resltanti nebo obrazg než členy toho vyššího-logicťeho
i básníckého tvaru, kterému se Ťíká drama. Druhé dva akty
neaguijeji dramatick;fch živlrl, které podává akt první, exposice
dramatu; nechávají padnout dramatické motivyj které podává,
a navíjejÍ místo nich motivy nové; spokojují se epick1fm referá-
tem, kde jsme v právu Žádati dramatickou akcil u *Í.t,o ko,'-
kretnÍ psychologie oclb1fvají nás leckde metafysickou dialektikou
a abst,raktní motivací, jež vylučuj i Lu rozhorJnou určitost a zdkon-
nou nulnosl, která jest praqim stylem dramatickfm. Práce
p. Dvoiákova rozkolísala se tím místy více, než ,nášÍ d."-u;
práce p. Dvoňákova posunula se tím někde clo oblasti dohadrl,
moŽností, podmíněností, kter;Ích nesnáší rlrama, jehož smysl
musí b1iti nekolísav;Í, typick a bezespornJr.

První akt sám o sobě jest znamenit)i; má všecky znaky veliké
typické exposice: Libuše umírá, stará doba hyne r. rozvraiu, šeru

a nejistotě, jest tÍeba nové silné ruky, nové myšlenky národní

i kuliurní. Doba žádá si nového činu, kterf by ji oplodnil, a dvě

*ílv. dva sokové _ pňehlížen1i Pňemysl, kteqf žil posud ve stínu

l;il ' Libušina, a bojovná, rozhodná, bezohledná Vlasta - dva

nápadníci trrinu chtějí jí jej dát, každjr sv]fm zprisobem. oba

sofové srazí se v pňíkré nenávisti u teplé ještě mrtvoly Libušiny;

oba sokové vypovědi si boj na život a na smrt; a hned na po-

čátku lstivá a bezohledná Vlasta poškodí PŤemysla bolestn1|'m

a zákeŤn;irm zpr1sobem, zasadí mu rány, znichž by se slaboch již

nevzpamatoval. Jak1/ ]<arakteristick;f, obsažn1f prolog lc písni

o velikém boji a veliké nenávisti, o velikém tvrirčím činu, o velilré

myšlence, která by dovedla odpovědět na hádanku času a dát

směr jeho pŤíštímu toku! Jaká typická exposice k dramatu

opravdu královskému! Znám málo exposicl tak dokonal;ich pŤi

lítce tak mohutné. Ale žel: druh1ii akt nerozvíjí těchto drama-

tick;ich živlri; naopak pÍerušuje riplně posavadní dramatick1i'tok

a začíná znova - od začátku. Podává prostě nové dějové pásmo,

které souvisí jen zcela vzdáleně a abstraktně s pásmem prvního

aktu.
V druhém aktě vystupuje a zároveů hyne jin;i nápadník

tr nu, kter se dal provolat knížetem, Ctirad, ale hyne z pňíčin,

které nesouvisejí nijak s myšlenkou knížecí, jež naopak jsou rázu

soukromého: hyne ženskou zradotr, rozporem rozštěpeného žen-

ského nitra Šárčina. Není také žádného konkretní o psycholo-

gického poměru mezi Ctiradem a PÍemyslem. oba sice spekulují,
l<ažd1ir sv1fm zprisobem, o bohu, ale to jest poměr k abstraktnímu
problému _ ne konkretní psychologickf poměr dramatick;i.
P. DvoŤák cítil ex post, že jest tňeba spojiti nějak druh;il akt

s aktem prvním, i pňipsal v druhém akt,ě v1fstup Piemyslovi _

ale pochybuji, že dosáhl tím více než sloučení právě vnějškového.
Summa summarum: druhjl akt Knížete jest zvláštním samo-
statn1im dramqtem, dramatem v dramatě. A tím jest, již Souzen
jako neekonomičnost a tím nestylovost.

Ale posuzován jsa sam o sobě, jevi se tento akt velmi zajima-
v1im a bohatym áilem básnick;im. Jak kreslí autor Šárku, jak
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I - [Viz zcle str. 89 a n.]




