
t ) o Kt!ž, I)arre náš na nebi, laskavě bvg
rrás takovÝm potěšil clarem
a posial nám rirorln rnyší a krys,
by zlilrly se v arclrivu starém,

tak žravj.ch, že by paťl jim r'plen
kdejak;i star.f pergamen,

a,clr Panc BoŽe, což b;'ch já bvl rádl

Jest tieba Íiai, že takové YeIše dnes jsou stejně nepŤíjemná klišé, jako

byly pŤed patnácti lety, kdy vyšly Tristie, jalové a velkohubé vlaste-
necké hymny á la Heycluk. Ye chvíli, kďy nejdeš za bágíka, kterého
jsi si za"miloval, poškozuješ jej' neboé jej sevšedĎuješ! Jsi mu většírn
nepŤítelem než kter}ikoli jeho sebevětší odpťrrceI

Blíže sobě octnul se básník Sešitem sonetťr. Historického a národnost-
ního pathosu, o ktery se pokusil na několika míst.ech Cest, p. Martínek
rozhodně posud. nedorostl a ned.oroste asi nikdy, poněvaďž jest asi cizí
celé jeho vnitŤní struktuše; stačil však na některé intimní dojmové sub-
jektivní motivy Sešitu sonet .I zďe jest sice žálrem Macharorym, jehož
sonetu všecky karakteristické znaky rrese zd.e sonet p. Martínkriv, ale
závislost ta nerrí zde vnějšková, jest to spíše spŤíznění vnitŤní. Zďe na-
leznou se nejlepší verše, které posuď napsal p. Martínek' Pan Martínek
dovede vyslovit prinritiurí pocity odboje a levo]ty, nudy a stesku i suché
životní ironie šedě a prostě, ale i risporně a ]<arakteristicky. A v této
slušnosti a čestnosti vlrazové roste i jemu možnost básnického stylu,
která chce b}iti kultiYována a má k tomu své dobré právo.

I)vě nová dramaÚa

1. Mahen ts Jano{tls

Musil jsem stále pii Jarrošíkovi myslit na Hauptmannova x'loriána
Geyera. Píši-li nyní své mvšlenk}, nečirrírn toho proto, abych ubíjel
p. Mahena Hauptmannem. Ále jeu proto, že vnitŤní látková pŤíbuznost
srovnání to vnucuje a že ho nelze obejít, nechceš-li dobrovolně zavitat
zrak pŤed poučením.

I Geyer jest otlbojník jako Janošík.Papež dal ho do klatby a císaŤ d.o
ach1,u. I Geyer bojuje za vyšší Ťád spravedlnostní, za ,pÝangelrium svo-
boďy.. a bratrstr'í. I Geyer jest déclassé: rytíŤ, kter/ voln1im rozhod.nu.
tím pŤeměnil se v evangelic]rého bratra-sed.láka. I Geyer jest duch ušlech-
til1i a umírněnf, i Geyer nenávidí ukrutností, i Geyer jest muž čist1iclr pro.
stieilkri; i Geyer jest viidce o velikén obzoru, nevšední intelekt, člověk,
kter oceůuje, pŤehlédá, Ťadí a znrocĎuje rozpt,j,Iené síly. I Geyer jest
velikyi enthusiast: ,,ein brennendes Recht fliesst durch sein Hetz".
I Geyer jest široká, r'olná duše, plná světlého kvasu a život'ni radosti.
I Geyer drží tuhou kázeĎ' ve svfch čern;ich houfech. Á posléze i na
Geyerovu hlavu jest r'ypsána cerra (a skolí jej lotr, ktery ji chce získat).
A ovšem: stejně hrdě a vzpurně jako Janošík svj'rn soudc ln čelí i pora.
žen1i, uštvan1i a polomrtv)i Geyer sv)im šlechtick}im nepŤátelrim, kclyž
jej byli lapli v past.

Tolikerá obdoba a podoba! Tím poučnější budou rozdíly.
První, co se vtírá tvé pozornosti: Geyer nedostal se do tábora, v němž

tak hrďě a vášnivě stojí, z motivri osobníoh. Geyer ncmstí osobníclr kŤivd
jako Janošík. Geyer od počátku slouží prostě aěci pro aěc samu. V tábor
evangelickfch bratŤí-rebe]ri nevelrnalo ho nic než žizeí pravdy a práva.
A slouží veliké své pÍi prostě, věrně, itčinně a padá s ní a pro ni stejně
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věrně a prostě. Má ťržasně všestranné a pŤímo historické uvěclomění pŤe,
do jejíchž služeb se da]. Jest mu jasné, jak pŤe jeho souvisí se pŤí husitri;
s Žižkov)im jménem na rtech unrí,á;,u"epce Ťímského práva Jrrstiniánova
nenávidí: zabijimu star , lidštější a bratrštější Íád domácí atd. Yí oď po-
čátku zcela jasně, co chce: silnorr německou Ťíši, založenou na silném,
volném lidu.

S]ovem: Geyer ví od počátku, proč jde tudy, kudy jd'e, a ne jinuďy.
Strká vědomě svět kupŤedu. Yí, že neustrká ho daleko, ví i, že paďne
pod tímto nacllidskym bŤemenem. Y tom jest jeho velikost, která schází
Mahenovu Janošíkovi. Proto jest, ďramatickf ; proto jest, bohat r. Jakže
končí Hebbel své Nibelurrgy? Co praví tam Ebze|?,,Doch es widert mich'
ich kann's nicht mehr - mir wird die Last zu schwer - Herr Dietrich,
nehmt mir meine Kronen ab und schleppt clie welt auf eurem Riicken
weiter... _ Z téch, kdo vlekou svět na sv ch ramenou, z takovfch
Atlantri jest Geyer.

Janošík naopak nechtt,ui se vléci. Nechává se strkat. Tak veďeme si
ovšem my všichni - až ptávé na bohat1iry. Necháváme se strkat živo.
tem: kamsi nás dostrká. Jen tragick)i rek nesmí si tak vést!

Jauošíkovi donesli již polomrtvého otce cto jizby a Janošík ještě míní:
,,Zbojníkem nebudu nikdy,.. a máš dojem, nebft Ilčíka a jeho drážcli-
qich, popichujících hovorťr, Janošík by se zbojníkem nestal.

,,až ti ani sr'atÍ nepomriže! Už jsi v tom!.. jásá Ilěík.
V čem? V kaši? v blátě? Y louži? Pod okapem?
Ne, v bohat1irství, prosím.

n.atální zaěá"t,eka fatální ,*, ', 
"" 

ou,.uo,u.
Janošík ďal zákonhorním chlapcťrm: nezabíjet' Jest ušlechtil)i člověk,

jest i někclejší alumnus, kterému objasnilo theologické stuďium rozdíl
rnezi morálkou Starého a morá]kou Nového Testamentu. SoudíJi i velmi
bestiální pány, jako Anclreje Bellu, neodsuzuje jich k smrti. Trestá je rafi.
novaně na majetku, ne na životě.

Zbojničit a ttezbijet' jest ovšem jakési experimentum crucis. Tak skoro
jako koupat se a nesmáčet se. Jde o jakousi virtuositu morálky a nedivme
se, že hrubší prsty, jako Vlčkovy, necloved.ou hráti na těchto jemnjch

strunách. Když honí kněze Revayova a kněz stŤelí po něm, stielí i Vlček

a zab1je kněze. Pr'ípad jest ostatně trochu nejasn1i: není virren Ylěek jen

iím, že pŤekročil mez sebeobrany? Buťliž tomu tak, budiž onak: Ylček

jest vyloučen ze zbojnictva.

l{ež se od'loučí od. něho, věští Janošíkovi, že i on ,,octne se jedrrou

v jeho koží,,, že i on - d'ostane se d.o toho.
A ve čtvrtém aktě opravdu,,jest už v tom.. a,,aui svat;i mu nepo-

ITIITZC

Jarrošík první porušuje zákon, kterf dal, a porušuje jej ne pro myš-
lenku, ne pro věc, porušuje jej v hn'ěnu nejosobnější,m, ze nxsty nejosobněiší,:
ďává zabit mladého Šarrd'ora, poněvaďž jej zranil v jeho životě nejintim-
nějším, poněvadž zabil jeho lásku k Ance a otrávil jej žárlivostí.

Tu jest Janošík rižasně malf, žasně nebohatfrskf . Ukrutn1i jest nejen
k Šanďorovi, ukrutnf jest i k Ance. UkrutnÍ, to jest v tomto pÍípactě
zcela nevěcn1t. Divák viďi, že Ánka jest nevinná, že teni čestného v1i.
choďu z její situace než provďat se za Samka, rrruže nemilovaného, ale
čestného a dobrého; divák viclí, že Anka ustupuje opravd.ové force ma-
jeur. A nyní, když se byl pril roku o ni nestaral (ač věděI, kclo si rra ni
brousí drápy), spadá s nebe Janošík a cleklamuje hriÍe než potÍeštén;i
gymnasista. ,,A po takové lásce se mně stfskalo! I{e po té, která hebké
líce hleďá, rty pro políbení a teplou postel na noc' _ to by mi nestačilo!
Nejsem z téch, kdož by jenom po tomhle toužili. Ale mít rrěkde, a kde-
koli!' na světě srdce, srd.ce věrné, které stejně s mfm bije, ve štěstí se
mnou se raduje a v bíilě a nouzi za mne se modlí.. - atď. Jakf odpornf
sentimerrtální tlach! Jaké citové jesuitství!

Rek nesmí b1it nevěcnf.
Bojovník musí dovést odhadnout a spraved'livé zvážit situaci, vidět

ďo věci a nežáďat, naclliďské oď nikoho - než oď sebe.
Rek nesmí b1it nevěcnf.
A nesmí bft nevěrnf sobě.
Kďyž mravní virtuosita, tedy virtuosit,a,Kďyž hrát na moralistickfch

houslích, teďy hrát. Ale ne v prvním záchvatt osobní atážky nebo osob-
tiílro utrpení zpŤetrhat struny a udeŤit nástrojom o zeď.

To je iaciné siláctví.
A jest tŤeba dodat: jak tu stojí velik1i ve své prosté, odďané věcnosti



ěern1i l.lorián Geyer! Jaká velká, pokojná silueta, jaká silně vržená masa
světla a stínu proti rozdrobené, kiečovité sentimentalitě Janošíkově!

Jsou v Janošíkovi mou.,'o,,J-,u" *"*u neslušné (není jiného slova
pro to). Taková nečistotná, neslušná věc jest kázáni studerrtovo v tietím
aktě.

Zbojníci chytí stuďenta, alumna, někdejšího kolegu Janošíkova,
a Janošík žáďá oď něho lrázání. ,,YžďyĚ už žijeme hťrÍe než Turci. Slova
kŤeséanského člověk neuslyší, leda oď Hrajnohy nějaké sakrcvání...

Kázání jest tedy tŤeba horním chlapcťrm, bojovníkrin zaboži ptávo
a spraveďnost? l{e, netozumírn a neporozuÍrím nikdy, co liďem, kteÍí
slouží Bohu svlimi činy a žtvat,y, kteŤí sv1im zprisobem uskutečĎují iíši
božína zemi, mri'že rYíci alumnus ze semináŤe, hoch neznalri světa a život,a,
zavŤeny mezi čtyŤmi zďmi, kter/ se tŤese pŤed svym rektcrem.

Taine popsal ve svém rozkošném Grainďorgeovi, jak se opatňuje po-
božnost polod.ivok1ich farmáŤri na americkém Zápaďé.,,Dvakrát do ro-
ka,.. vyptavuje v1iborn5i Bediich Tomáš' ,,mé|í shoutin1, po česku ayt,í,;
jest to jakési nábožné shromáždění. Postaví jakéhosi druhu estrádu; pril
tuctu kazat,elri po Ťaďě káže o pŤeďurčení, kajícnosti, zatrtaceni a jin1ich
|átkách stejně pŤíjemnych. Y pŤestávkách zpivaji se žalmy. Posluclrač-
stvo sešlo se z okruhu dvaceti mil; táboŤí kolem, koně mají pŤivázány
ke stromrim. Po osmačtyiiceti hoďinách lrlavy se rozehŤívají; jeden

z ričastníkri vystcupí na estrádu a zpoviďá se zcela nahlas ze svych hŤíchri.
po něm jin5i' pak dva nebo ti.i společně; a začiná vzlykot a piáč. Tak
zjeďnává' si odtoku jejich samotáŤská a smutná obtaznost...

Tomu rozumím; jde o lidskou zvéÍ, žíjici zolfa|,! monotonní život
s hlavou sepjatou k noze jako stád.o, jež se pase.

Ále neporozumím nikdy Janošíkovi a jeho zbojníkrim. Bohat1iŤi a mu.
čedníci za volnost a spravedlnost - a mají potŤebí ká"zání?

A jakého kázání|
Student cituje nejprve zpaměti část Písna o Goliášovi a Davidovi

a aplikuje pak piíběh ten na pány zbojníky: oni buďou Slovensku, ohro-
žovanému panskÝm Goliášem, židovskym pastevcem s prakem - oni,
sril země. ' .

Zde pÍestávají ž,ertyi to je nevkusná komedie.

Jdeli o to, zďrt,it chlapy sesurovělé sv1im Ťemeslem' musilo by se na

to jít jen nějak podobně, jak to popsal Taine. Ale Ťíkat jim, co dávno

vědí a procítili nitrem nitra svého, že páni zedrali na kost jejich zemi

a lid, jest zbytečnost a neslušná theatrálná rétorika. Dobré drama pozná

se po tom' že poclává nutnost a jen nutnost a vyh1tbá se na míle kažďému
planému tlachu.

Ye hňe p' I\{ahenově jest mnoho papírového koketování, mnoho ne.
věcnosti. Co podnikají zbojníci, bj'vá často spíš hra na vojnu než vojna
sama. A hra na náboženskf mysticism jest zase tato kazate|ská scéna.
Ale hra málo vkusná a skoro frivolní.

L zase nejde mně z mysli Geyer.
V druhém aktě vyklád.á tam kďosi Geyerovi, žekazat'el Karlstatt chce

k němu do tábora. A Geyer na to: ,,Chrař B h! PiejeteJi jemu i věci,
ustrojte tak, aby upustil od svého záměru. 1\[áme pretlikantú' víc než d'ost
v táborech. Věci víry a věci nebeské jest tŤeba zatím nechat na pokoji,
nerníchat theologii d,o íem,esla arileěnéln a starat se jen, o l:ěci pozemské.,,

To jest, Ťeč čistotného člověka. A Ťekl bych moderního člověka, kctyby
nebyio to slovo tak zprofanováno.

Na jílci meče jeho bylo vyryto: Nulla crux, nulla corona. Á byl to
člověk, kter/ věděl, co si tam dal wyrft: celf život jeho tc ďokáza|,

Bud.iž mně lozuměno: nevadí mně nijak, že Janošík legendárn1i a po-
dle uěho i Janošík p. }Iahen v jest zbožnf. PÍekáží mně a uráží mne
jen to, že zjeho zbožnosti nedoveď] podat básník nic než trapně pustou
a prázd'nou pitvoru, kterou jest kazatelská scéna v lese. - _

Konec Janošíkriv má dvě riposty, tlvě ,,slova... První, opravdu jatlrně
krásné, není majetkem p' l[ahenov)im, jest pŤevzato doslova z pcvěsťi:
,,Keď ste ma upekli, teda ma t zeďzte,,, Druhé, ,,Jděte dom , baby,
tady umírá chlap.., jest tuším invencí autorovou. A zase jest mně trapné
svou povrchní theatrálnosli. Že zd'e umírá opravdu chlap, o tom měl
nás pŤesvědčit básník svjmi pěti akty; nejsme.li o tom pŤesvěd.čeni, ne-
pomriže nic dušovat se na to sebe siláčtěji a hlasitěji. Tak končíval
Vrchlickf, pokuď se pamatuji, některé veselohry. ,,A bylo to pŤece
krásné.. nebo podobně házelo se s jeviště do hlediště. Á již tenkrát cítili
jemnější ďiváci, že je to nevkus.

, 1



42 Jak1i cudně velk)i a plost)i jest koneo n'loriána Geyera. ,,Sassa! iler
n.lorian Geyer ist tot,..vykŤikne tam z okna šlechtic. Nic víc. A všichni
vědí, co to znamená. N[rtev Geyer, kt,ety sám stál za vic než za atmáďu
a byl nebezpečnější než armáda. Proto: ,,Der x'lorian Geyer ist tot!
Stosst in die Trommeten!"

F]orián Geyer. Mohlo by se zďát,, že ubíjím Janošíka básnick nr arci.
dílem. Aby bylo teďy jasno: Hauptmann není, ll;rné velik;i dramatickf
básník. Není ani Kleist, ani Hebbel, ani lbsen. Není velehora, jest jen
rictyhodná prostŤeďní poloha. Ale má v sobě kus velkosti - má ji ve své
věcnosti a opravd.ovosti - a t,ou drtí Janošíka Mahenova, theatrálně
malicherného a koketného. místv skoro operního.

; + , (

Pan Mahen vzal nadarmo svaté slovo tragedie,kďyžje psal na obálku
své práce. Jeho Janošík není traged'ie, není d.ramatická báseř, jest jen
líbivě a sern tam vkusně vyscénovaná pověst. Slovensko jest dnes v Če.
chách v mÓdě, malíŤi dělají léta a léta propagand.u slovensk'fm látkám
a zvláště Janošíkovi, pověst má opravďu některé krásné prvky _ jak by
tu nebyl rispěch? Pan Mahen d'oveď v Janošíkovi ze sentimentality
a zlaciné silácké v1ibojnosti svaŤiti nápoj, naď nějž nebude obecenstvu
nikďy, pokud bude svět světem st,át' Kažďj.tak rád zakoketuje si občas
s heroismem, tak rád vezme občas to slovo na jazyk a obrátí je tak rád na
něm; tak upŤímně, ach, a od. srdce miluje reka, ovšem není-li pŤíliš vysok;i
a je-li jinak zpúsobn1i a ochoěen1i' A tento Janošík jest hotov vzorek
dokonalosti a ušlechtilosti' ochočen tak, že respektuje všeclca pŤání
obecenstva. V prav čas sentimentá|ni a v prav čas divok1', v pravf
čas zaduman1i a r'pravf čas hrd1i a vzpurn5i.

A pak tolik se mává v kuse nad hlavami valaškami! Á tolik se zpír'á
a tancuje! A krčmy a cigáni a cigánky a šibenice _ a život' samopašnf !

l{enili to heroism a tragism, mí milí: opravďu, kďe jej pak hledat, že
ano? 

)* ;t *

Pan Mahen psával posuď podivná díla. Mlhy a mlhy a chaos a chaos.
občas prodral se tím paprsek teplého světla. Byl pak zv]áště jímavf
a člověk si Ťekl: ejhle básníka in spe' Rozšafn)i spisovatel, zdálo se ti,

byl by neschopen zapÍáclati se tak do tajemství opravďovélro i umělého

jako housenka ďo kukly. Jak by z Loho nevyletěl jeďnoho dne mot;il!

Dnes jest jinak: mlhy spaďly. Á pŤed tebou věc, které bys byl nečekal.

PŤíjemná, líbivá, povrchně theatrální práce. Zpťrsobny:, koketn

a obratn)i d.ivailelní kus.
Ale po básníkovi ani stopy. Po tragikovi ani r'zďechu.
Mieux vaut s'accominoďer que de plaider.
Jest to všecko velmi nepohodlná bagáž a na cestě k ťrspěchu tc jen

ekáži.
Čim clŤív se tolro zbavíš, tím iíp.

2. Daoíák u KráI Vá,claa IV,

Kdo jest DvoŤákriv Yáclav? Autor por'ědělto sám s formulkor'ou urči-
tostí: ,,mlad'1i, dobrosrd'ečnf pohan... Autorova ipsissima verba. A všuďe,
kďekoli se dostává ke slovu v jeho dramatě králiiv temperament a krá-
lova duše, otlpovítlá to této formuli' PŤipomírrka na srrrt vyvoiár'á
v něm jen touhu ',pohrouziti se ďo teplé života Lázné tím radostněji, čím
mérrě času zbyvá,,' Jeho životní kredo jest rabelaisovština pieď Rabe-
Iaisem: širolr1i shovívav/ naturalism a optimism. Y náboženské církevní
nauky nevěňí - královna pokŤižuje se hrrizou, když se jí bezttěky vyzrá,
že mu Písmo není ničím -, ale věŤí v jakéhosi rad'ostného, dobrého a žo-
viálního Boha, kter;i stvoŤil krásn)i svět pln1i lep ch žen, d'obrého vína
a upŤímn ch, srdečn;ich a prost1ich druhri, svět pln požitkri pro srdce,
oko, hmat i chué jako pŤipravenf kvas, posaďil k němu člověka a Ťekl:
Ber a jez; kdo se upejpá, je hlupák, ne-li něco horšího. Á pošetilcem zdá
se mu kažď!,, kilo vnáší do tohoto jasného a jeďnosmyslného pŤíběhu,
kter1im jest život a smtt' hloubání, octŤíkání a jinou sebemučivou pŤísnost
a zbyteěnost. Tento žovtálnínaturalism určuje i jeho moráIku ve věcech
Iásky: ,,V mém srdci jest lásky pro všecky krásné ženy na světě, a pŤitom
kráIovnu pi'ece miluji více než všichni muži světa všechny ženy světa
dohromady! ' '. Ó puriti město!.. Ejhle, tomu se Ťíká konfese. Dobro-
myslnf, bezelstnf silák života a požitku jeho zpovíclá se tak z nitra
sr'ého a zpovídá se hodně nestavovsky .- svému šaškovi.



Takovfto žoviáItí naturalism a optimism životni má ve]ikou vadu
pro poesii a zvláště pro dramatickou poesii: jest velmi snaďno triviální,
není-li tu zrovna genius Tozmalu a vtipu, jako byl Rabelais, aby jej hájil
jako thesi (a ani Rabelais sám neunikl leckdy této kletbě). Takovf na.
turalism stává se velmi snad.no duševní leností' malostí a filistrovstvím,
zvláště na jevišti, kde máme jej hmol,ně pÍecl sebou a mťržeme si jej pro-
hlížet delší d'obu se všech st.ran; tu nasytíš se poďívané na něj velmi
rychle a clostaneš se mu velrni rychlena nehluboké ďno. Ztakov!,ch žo-
viálních figur tlají se dělat v1iborné žánty; jsou predestinovány pro dobrá
drobná díla prozaická, pro povídky plné pohocly a bria _ jest tŤeba
jmenovat jejich autory od La Fontaina do Maupassanta? _, a|e zpečují
se poesii dranratické a tragické. Ta žáďá prostě uelkost, a člověk jest již
tak ustrojen, že ned.ovede pojmout velkosti bez napětí, bez pŤekonávání
pohoďlí, malosti a jin;ich pŤirozen ch puďťr a sklonri ďuše lidské, a tím
ne bez utrpení. Ye]kost snáší se velmi špatně se štěstím a s touhou po
štěstí; štěstí zbožřuje život, velkost jej stylisuje a staví se na něj jako
na pouhou podnož.

A tento král Václav dá se cel1i opsati touhou po štěstí' Chce by'ti
šťasten sám a chce učiniti šéastn1imi i jiné, ovšem ty' které miluje, a to
jsou všichni malí a prostní, utiskovaní a dobňí jeho království' Neboé
sám prostf miluje prosté, sám mal)i miluje malé, sám clobr miluje
dobré' jako nenávidí z duše všecky povahy temné, složité, zavilé, že-
noucí se za tnoci, pfchou a silou - za vším, co jest rn,l' cizí a nepoho-
dlné, ach t,a|< cizi a nepohod.lné! Yšecko jest tak prosté u tohoto prostého
krále!

Ale také nav sost ned'ramatické' nebásnické, netragické. SvlékneteJi
tohoto ktáIe z jeho hermelínu, naleznete sousedsk1i, strejčkovskf ideál
česk1i. To jest tak troclru král, jak jsme si ho pŤedstavovali jako děti:
král z pernikového království. Chce učinit šťastnfm svrij lid, - ale ti
prokletí páni a jiní mocní tohoto světa mu v tom pÍekážeií a nakonec
ani lid sám ho nechápe. Cítíš již všecky karikaturní a persiflážové prvky,
které tu jsou ukryty? Kter)imi se tu jen hgr;'ži? Které čekají jen na pŤí-
ležitost? Z toho clala by se sepŤíst nanejv5iš pril elegická, pťrl lehynce
parodistická pohádka, ale - d.ramatická báseĎ?

Svlékněte tohoto kráIe z hermelínu a uziíte moderního spokojeného

měšéáka, pohoďlného liberálního měšéáka devatenáctého nebo d.vacátého

věku' Chce jen žíti a nechati žíti. Dobrá - jenže takové osoby hodí se

všude jinam lépe než do poesie, a nejméně již do dramatické poesie.

Proto selhávají a musejí *'n* 
"u*ny 

pokusy autorovy vtáhnouti
tohoto reka d.o tragick ch konfliktri, rozezvlčebi jej huďbou vnitŤní síly
a velikosti. Tento nástroj není prostě stvoŤen k těmto melodiím: jeho

rritro jes! v tomto smyslu hluché a neodpovídá resonancí na tyto popudy.
Král Yáclav u p. DvoŤáka jest v jádŤe svém jen tragikomická figura,

a jest trudné pozorovati, jak všecky pokusy autorovy, veštvati tento
kliďnf a pohodlnf naturel v id.ealistické dobrodružství, končí co nejdŤíve
nejtrapnějším bankrotenr. Na těchto vfpravách za velkostí pŤedběhne
vždycky krále skuteěnost, zachechtá se mu do tváŤe a uďeŤí jej v ni,
právě ktlyž se rozpŤáhá ideálním gestem k velilré, rozhoďné ráně'

Václav IV. jest král, i musí ,,snít veliké královské sny.. - tak tomu
chce konvence literární.

Y prvním aktě chystá se splnit nejpyšnější sny svého otce: potáhne
do Němec, dobuďe si koruny císaŤské, pokoŤí ltalii, svatého otce Ťím-
ského prohlásí jedinfm papežem. A. zatim ve vedlejší komnatě čekají již
vzbouŤení šlechtici a piejí králi ěasu právě tolik jen, aby doblouznil
a doŤečnil; pak oilved'ou jej jako ,,lapku nějakého.. do vězení.

Á toto groteskní typické neštěstí neškodného snivce a dobromyslného
povídala opakuje se cel1im dramatem. Znemožťruje kažď1i náběh k vel.
kosti, zwací královské ďrama v nejtrapnější tragikomedii' v pustou Ťad.u
nehod' a nedorozumění.

Ye tŤetím aktě na pŤ. chce se exponovat Yáclav za Ťímského papeže
a vnutit jej válečnou mocí x'rancii a celému světu - a šašek má zatím
již v kapse drikaz, žepapež jej zrazujejeho soku Ruprecht,ovi Ealckému!

Král hrozí ovšem hned nato papeži odpadnutím celého království, ne-
napraví-li se a neuzná-li jej císaŤem Ťímsko.německ1im, a po šesti letec.lt,,
ve čtvrtém aktě, zvídáš, že papež vyslal d.o Prahy nuucia, ne odprosit
krále, ale _ pátrat po jakési klasické sošce!

Jest možno pŤedst,avit si trapnějšího niěení u pozorného posluchače
vší víry ve velkost?
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Ye čtvrtém aktě má král novou myšlenku, nov;i ,,Sen..:,sesaditi oba

papeže a cláti podnět ke ]<orrcilu ak záyazné volbě papeže nového, - ale

skutečnost jej zase pŤedběhla: kardinálové Ťímští a francouzšt,í opustili
právě své papeže a král francouzskf posílá posly získat českého krále pro

rnyšlenJ<u všeobecné]-ro koncilrr!
od tŤetího aktltottži Yáclav státi se ,,plvilím králem.. svého národa,

pŤiblížiti se srdci svého lid.u, vrátiti mu jeho d m, zabezpečiti mu jeho

byt lrmotn1i. Ve čtwtém aktě cl'omnívá se, že uskutečnil svrij poslední

,,sen.. (Sen, ktcr;i by se mo]rl zďáti pro krále skromnf a šeď1i), že ďovršil
své dílo: roztrhal posleclní privilegia cizozemská, rozerval poslední pŤe.
žitek nenároďní doby Karlovy. V jásavém vzrušeIrí r'olá: ,,Dejte zr'onit
slavně po všem království, neboť pŤišla chvíle má, neboé riko] mrij jest

naplněn: jsem prvním králem vaším!.. A' v tutéž chr'íli národ' nejlepšími
spiy sv1imi' Husem a Žížko,l, odstrčí jej oct sebe!

Hle, čemu se Ťíká ,,typisches Erlebnis... Cosi, co se vrací neustále
a všude, poněvadž jest to patrně jen projektovaná trhlina osobnosti
a karakteru. Áno, typisches Erlebnis' A1e typická zkušenost hoc]'ná Dorra

Quijota nebo oblomova - ne clramatu královského.

* * *

Této malosti vnitŤní odpovíďá i malost vnější. Mrij smysl stylovj'uráží
alespoĎ ta prorniskuita, která vládne v celém d'ramatu: cosi souseďského,
strejčkovského a tetovského má v sobě většina těclnknižecich osob. Nej-

driležitější státní akce projednár'ají se skoro po kuchyilsku; knížatťlm

skáče do diplomatick/ch Ťečí šašek, žerry ďělají politickou náladu. V tí'e-

t,ím aktě, kde se koná velk1i soud naď oclbojníky, kteŤí uvěznili svého

krále a zpronevěi.ili se mu' pŤijdou nejprve na Ťadu lapálie: rychtáii ně-
jakfch Llrot, kteŤí chytili ďva cizoze.mské hejtmany. Královna zaltjata
jest sentimentálně srdečnfmi záležitostmi svfch ďvoŤek: za ďrama krá-

lovské dostává se nárn nudně ctnostnéIro románku lásky a pak manžcl-

ského štěstí Ánny z Frimburka a Petra ze Svojšína. (Scéna s vínkem jest

jen nepŤíjemně theatrální' protože tu není hlubších dramatickfch složek')

Slovem: všude plno věcí, které nepŤispívají k dojmu velikosti a v sost-

nosti a kÍ,eré poškozují i tu koncentraci, kterou by drama mohlo míti rra

rrěkterych místech.

Parr autor poznal dobu, kterou si obral, opravd'ově a dost zhluboka -

to jest patrné nakažďé stránce -' a pŤece všecko to poznáti historické,
státnické, politické jest básnicky mrtvé: nedá se nitočit ďramaticky pro
vadnou základní koncepci, která j est protibásnická, protidram atická.

Autor sestrojil si zcela bystŤe dramatickou dialektiku: dobrého krále-
pohana, milujícího svrij liď a toužícího prospěti mu, a lid', raněnf touhou
po vnitŤní d.okorralosti, a proto unikající mu a v rozhodnou chvíli jej oď-
mitajíc| - ale tato konstrukce jest ryze vnějšková' vnějškově rozumová.
Jest básnicky sterilní, trapně lysá; nem že státi se básnick1im télem
a básnickou krví; zristává stále v dramatě lešením, nestává se d.ílem.
Ne každ1i dialektick1i proces jest již dramatick1i' Dramatickou básní jest
jen to, co tryská ze st'ále živé dílny velkosti a síly.

Dovést pril hodiny dramaticky myslit a žít' se sv1imi figurami jest
mnohem obtížnější než sroubit tleset dialektick1ich lešení dramatickfch.

Myslím již dlouho o tragice *u."**,,.
Královskost je jedna z nejnádhernějších konvencí, které stvoŤil lid-

sk duch. Konvence: neboé dekretuje, aby jeden prach lidskf stál ne.
smírně vysoko nad ostatním prachem liclskfm 6 nikdy se s níln nesmísil.
Královská idea ukládá dočasně investovanému touto mocí, aby riplně
vplynul v instituci - aby oďložil riplně svou osobnost a byl jen hercem.
Musí se riplně objektivisovat _ vžďyt ztělesĎuje nejvyšší konvenci.
Vystoupit z pozadi této mrtvé masky' pŤihlásiti se ke slovu jako ěIověk'
znanrená zabít ilusi a rozrušit celou konvenci. Ne klaďného jeďnání,
nybrž jen jednání uiporného žádá konvence ocl osoby královy: nemít své
osobní v le, nemít osobnosti, nezasahovat jí nikďe a nikdy v ohromnf
mechanism společenskf, vybudovanf věky a uváďěnf v pohyb již
setrvačností dob.

A nyní pŤedstav si, že ten kter)i herec královsk jest pŤíliš mocnou lid.
skou osobností, pŤíliš geniálnou osobností, aby ďovedl žíti v této trans-
cenďentní anonymitě, k níž odsuzuje jej konvence! PŤípaď jen zďánlivě
blízky pŤípadu Yáclavovu, vpravd'ě zcela mu protilehl1i: Yáclav, tento
prchl , krátkodech1i vzteklivec, jest pŤíliš slab! a sentimentrilni, aby unesl
bŤemeuo této ohromné abstrakce, jeho mrazí na vfšinách, jemu stfská



48 se zde po teple a lásce malého lidství. Ale rnysli si pňípatl opaěnf: osob.
nost pŤíliš mocnou' pŤíliš vroucí plány a poďněty, pŤíliš r'elkou a geniál-
nou samu o sobě, která by d.oved.la zajistit si nesmrteln ost, alastní, inici,a.
tiuou, v|ast,ními činy, a nyní odsouzenou k pseudonesmrtelnosti herecké
masky, degrad.ovanou na nositelku abstraktní konvence _ a bouŤící se
proti ní a rušící ji a nedovedoucí ji pŤes všecko svrhnout se sebe.

I{eboé zatouto konvencí jest život milionri a milionri liclsk)ich bytostí,
ďnes mrtv1ich již, ale toužicich neustále ovládati a hnísti život pŤítomn1i.

To zde byla by opravd.ová tragedie královská _ Yáclav IV. jest jen
její bezděčná travestie.

Napsal jsem tvrdá slova o práci p. DvoŤákově. Ále napsal jsem je
proto, že stojím pŤed dílem autora Knížete, které, tŤebas torso a tŤebas
ned.onošené' jest z nejlepšího, co máme r'e svém dramatě. Jen s lidmi
jeho rázu jest možna vribec taková,t,o zásaďni diskuse' neboé jen od niclr
dá se očekávati, že pochopí její driležitost a drisažnost.

Starší dramatikové naši dávali nám za dramatické básně scénované
povíclky. Václav p. DvoŤákriv jest scénovany historickf traktát. Básnické
nutnosti a dramatického stylu není ani v prvním, ani v druhém pi'ípadě.
A pŤece, nedorozumíme-li se v tomto bodě, ned.ostaneme se dál. Drama.
tická báseř jest cosi, co nedá se myslit bez nejprYísnějšího stylu. Á kclo
Ťekl styl, Ťekl v běr. Do šíŤky rozbíhat mohou se jen louky a bahna _
ne hory.

* { , *

Jest tŤeba doložit, že i t,ak v tomto nepod.aŤeném d'ramatě jsou silné
scény a krásná místa? Aby se nezdálo, že jich umlčuji: jest tu pŤedem
cel1i skoro čtvrt/ akt, sám o sobě dobr1i a siln1i, zvláště ve svém mocném
dramatickém rozstupu disonančním na konci. Kdo vztyěil zde tohoto
Jala Železného, tuto opravdovou sochu nenávisti, kdo postavil proti
sobě tak mocnou fugou toto trojí sporné stanovisko _ stanovisko krá-
lovo a Husovo a Že]ezného _, nad tím není možno lámati hril; otl toho
jest nutno čekati a zase čekati. Jest tu i konec druhého aktu s mlčeli-
qím heroismem sebe obětujícího Matěje Ševce z Potlčápel.

Ále to všecko jsou' žel, v1tjimky, které potvrzují praviďo. To všecko

isou detaily a jejich parad'oxním rikolem jest osvítit a zmnožit právě

ivou záÍi tmu ostatního, jeho zmatek a nedostatek celkového básnického

organismu.

{ Krtttcké Drojevy B




