
byl by se tttusi l  vyhnout. Tak jest pravda, že pÍísna techtr ika,
r'ezmc-li se doopravcly a začne-li se drisledně provádět, jde do
lrloublry a r'ede tlo vnitra a nabádá k zírkonné a čistotné orEa-
n i s a c i  l u t k y .

A posléze r'ežie p. Seifert,ova, tak pňedpotopně těžIropádná
a e] ]iladně nudná a dubová jako ty těžké stoly a skŤíně na Zvi-
kově. A to herecké podání! Každá nicota a prázdná flos]rule ta]r
vykroužená a vyštěničkovaná jako billardová koule! Nesnesi-
telná a k srnrti odporná jest, tato prázdná a ulízaná herecká
ka.ligrafie každému, lrdo někdy viděl prav;i hork1i karakt,eris.
t,ick1f rukopis pravého tvoŤivého herce-umělce. Mut,atis mutanclis
piatí to s]<oro o všech ostatních spoluričinltujících ve Zvíkovsttém
rarílškovi : lclutky, lout,ky, loutlry.

Ná'rodní iliuatllo: Paul Bourget a André Cury: ]Vlanželstuí
z rozuodu

PŤe Dreyfusova - la grande affaire, jak Ťíkají Frartcouzor,t-i
-' ' a leÍormní snahy politiclré a sociální, které za ní násleclr'r-
r'aiy, zejrrréna rozlu]ra státu a církve a drisledné posvětštěrrí
š]<olního vyučování i reforma práva manželského, roztlělily spi-
sor'atclstvo franct'luzs]ré vc dva protivné tábory: liberálně cle-
mokratick1f a konservativně nacionalisticky. Do prvního tá-
bora náleží na pť'' z nejv1fznačnějších autorri drrešních Anat,ol
France, na druhé straně bojují na pň. Maurice Barrěs, J. Le-
maitre, Léon Daudet a Paul Bourget, autor Essayí současné
psychologie a Žáka, pŤekládanjl u nás a milovan;f částí kritiky
i mladší int,eliEence.

I1ada posleďních rornán Bourgetoqich má zŤejrrrou tendenci
]ronservativně nacionalisticJ<ou, lratolicJry rea]rcionáňskou. Ne-
znám románu, kter;? Bourget pňelil za pomoci Curya v toto
drama, ale znám Vyhnance, z něhož právě zrobil nové drarrra,
i dovedu kara]rterisovat tuto větev jeho tvorby" Vyhnancem
jest šlechtic, Irtery se nem že srníi.it s novou demokraticko li-

berálrrí správou své země a jest proťo vyloučen z veŤejného ži-
vota - l' lastně vylučuje se z něho sám velmi svéhlavě' Román
ttení nic než sofisti]<a, a místy velmi nejapná a hrubá soÍistika.
Bourget byl vždyckY, i v prvních sv1fch románov1irch dílech,
rnnclhent lepších než tyto práce z poslední doby, spíše než tvrir-
cern životnych karalrterťr konstru]ctérem dialektick;ich forrnu.
lek, které posazoval na dvounohé lidské stroje - byl vždyclry
spiše clialektikcm a debatérem než básníkem opojen1y'm lrrásou,
nádherou, hr zou a tragilrou, paradoxem a temn;y'm šílenstvím
života - ale v poslcdních pracích nepodává již nic než loutlry,
ioutky, jež odÍíkávají traktá'by a bojují papírově za papír'ové
t.hese, které na rrě nalepil autot''

Dialelrtilra, a často velmi ]rulhavá dialektika - nejčastěji s.-r-
fistilra, velmi vymudrovariá a vychytračená, kberá nesnese klid-
nějšíhr,r a hlubšího rozboru. Takového rázu jest i Manželství
z rozvodu. Ukazuje Se tam' jak se mst,í v dětech, pňestoupili-li
manželé pňílrazy katolic]ré církve a dali se sezdat po občanslru'
Mladf muž, vychovany nevlastním otcern-]ibel.álem v zásadách
liberálních, zanriluje se proti vrili jeho do studentlry, kterou
poliládá jelro otec za nekalou osobu' a odejdc za ni, aby s ní
žil proti vrili rodičti jako s plnoprávnou svou ženou, a pozul.áží
pŤítorn nevlastního otce, odvrátí se od své matlry, vyčte jí.
že neměl pravého donrova, neboé neměl vlastního otce, tlrirno-
chodem Ťečerro alko]rolic]rého vicornta, kter;f právě umírá v rrě-
kterém špitále. MaL]ra vidí v tortr trest boží, kde nejde vpr.avdě
rrež o zjcv docela běžn;f a v jádŤe malichern1f : nebouŤí se děti
i proti vlastnínr rodičúrrr, oddan;im církevně, brání-li jim v je-
jich láskách nebo vášních? Nerozcházejí se s nimi za urťržek
a zloŤečení? A konkretrrě mluveno: ]<tlo mohl bj.L syrrovi spíše
otcem, čestny a rozumny, byé trochu pedanticlr1i a lrožen;f muž
jeho rnatky, ttebo otec po krr'i, sešly alkoholi]r-vicomte?

Jc-li ]lterá figura ve hŤc Bourgetově viděna v spravedlivém
denním svčLle , jest to figura ]rněze-rádce, P. Euralda. Jak terrto
kněz své cír}ive ncclovolí paní Gabrielc, ,,lrter.á se vr.átila ]r Bo-
hu.., abY odelšla orl svého muže svobodomyslníka, s lrter m si
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nyní nem že porozumět, poněvadž by tím ztratila cirkev mla.
doa dušičku, mladou generaci (otec vychoval by ji at,heisticky)
_ ano' to je velmi v1fmluvné, to je pravá moudrost jesuitská.
Vezmi čert principy, zásady, vnitňní pŤesvědčení _ jen když
nám neuteče mladá koŤist! Říše tohoto katolicismu jest až pňí-
liš z tohoto světa! Bourgetrlv katolicism není ani katolicism
Iepšího zrna; jest to katolicism ripadkov$, jesuitsk1i'. De Mai-
strriv kat a papež t čí se v něm v novém objetí, jen málo pŤe-
stavěném. To již Brunetiěrriv katolicism byl čistotnější a rizkost-
IivějšÍ.

Tendence v umění. Mnoho se o ní dnes mluví a nechci zde
theoretisovat; píšu o tomto thematě zvláštní studii. Mluvme
zde tedy zcela konkretně. Barbey d'Aurevilly byl také katolík,
vášnivf ultramontán, novináŤ katolicko reakcionáňsk;t. Kdy-
bychom si svedli kredo obou, Barbeyovo a Bourgetovo (Bour-
get byl pŤít,elem Barbeyovfm a jedna z nejqiraznějších knih
Barbeyov11ich, Une histoire sans nom' jest mu věnována), ve
formuli rozumovou a naukovou, viděli bychom, že se kryje.
A pňece dílo Barbeyovo jest krásné a místy i nádherné dílo
básnické a dílo Bourgetovo chudokrevn;i a nudnf papír, odvar,
jednostrarrná a rizká sofistika, novinovf článek nebo traktát
v ubohém a děravém pŤestrojení románovém nebo divadelním!
A bylo by stejně nudné, bědné a pusté, kdyby mělo tendenci
liberalistickou a pokrokovou, jako má nyní klerikální a zpáteč.
nickou. Proč? Prostě proto, že Bourget není nebo jest jen ve
velmi slabém a sporném stupni básníkem, kdežto Barbey byl
básníkem ve stupni silném. Proto nevadí tendence u něho.
U prav ch básníkri je tendence vždycky jen firma, která se
věsí z vnějška na d m _ ale základri domu, jeho konstrukce
a vnitňního organismu se nedot;fká. Strhněte ji a dílo nenl tím
ve své podstatě dotčeno. Toé prostě daů, kterou platí básník
své době a jejím náhodnostem, táborrim, do nichž se dostal
jako člověk, a z vlivťr, které nebyly v jeho moci a nejsou jeho
podstatnfm jádrem (rodina, vJrchova, četba, kruhy, nezi ni.
miž ži l  atd.).

Barbey d'Aurevilly byl pŤedem básník, kterého okouzlovala

" .Ioli.t" krása, sláva a paradoxnÍ šílenstvi života, jebo nád-

;.;;ď gesto i děsivá grimasa. Jako básníka lákalo jej to, aby

".a"r 
iento život v celé jeho kypivé slávě, bohat , vášniv1ir,

i.vloinv, hroziqf i ničiv;i, bohatf kontrasty, nevypočítateln1i,

..hallt.to''.. slovem, abych užil jeho oblíbeného termínu. Strhlo

i'o to, uneslo ho to a on psal, psal s tou krajní a cynickou upňím-

ností, s jakou píše vždycky prav;i' básník. A teprve et post,

teprve když byl hotov, probudil se v něm katolík a royalista

a napsal buď varovnou pňedmluvu nebo vsunul sem tam do

text,u nějakou v]|'hradu a nesouhlas, projevil slovem nějak své

,,pňesvědčení.. občana, ělověka, Francouze z druhé polovice

íIx. .tot. - ale dot,fká se to nějak organismu jeho práce?

Vnitňní básnické a umělecké metody, kterou ji tvoŤil? Zorného
hlu, kter1im viděl, zprisobu, jímž pozoroval, myslil, cít,il a hod-

notil?
Tedy: tendence by nezabila hru Bourgetovu - byé byla

sebepoBetilejší, byé bychom s ní souhlasili sebeméně. Zabíjí ji

Lo, ie pod ní nic nenÍ _ že není pod ní krásného a zdravého
básnického organismu, básnického těla, básnické reality.




