
Jaros|av HilbenÚ: RyÚíň Kura

(S povídkou Bliženeo šÚěsÚí)

Francouzš{,í autoii Bloy a Huysmans (a pietl nimi ovšem již mysti.
kové) stanuli v ri.žasu nad zjevem' jaké zlo plodí nahromaděné zlato: jak

kazí katakter svého majetníka, obrací všecky d'obré mysly jeho ve z|o
a dovede po pŤípaclě samo jako škorpion obrátit osten proti sobě, jen
aby nemusilo sloužit cti a dobru. Poďobnou vzpouru a ,,mstu.. hmoty
zpívá sv,j,m zprisobem a se svého stanoviska p. Hilbert ve svém Rytíňi
Kurovi. Rytíi Kura jest geniální vyná|ezce a mnohonásobn milionáÍ,
kterf opovrhuje svfm bohatstvím, svfmi prostŤeilky i silami, a tím zpri-
sobuje jich vzpouru: zahubují t,y, jež miluje, a tím i jeho. V padesátém
roce odvážil se první své lásky a pŤinesl jí smrt. Každého, kdo se mu pii-
bližuje, usmrcuje; všud.e, kam vkroěí, vnáší zoufalstvi a zmar. Koncepce
jistě nebanální a opravd'u básnická, a také uměIecké tlílo ilrží jí u p. Hil.
berta rovnováhu alespoř do značného stupně. PÍál bych si jen, aby
proces byl více zkonkretisován: takto uvízl často, soudíq, v jakési ab.
straktnosti. Ale i tak jest, román p. Hilbertriv pěkn vrh. Yztyčiti tohoto
Kuru, člověka geniálné síly a pŤitom jemného nitra, nebylo jistě snaďné;
kdo toho d'oved.l, musí b1iti alespoř poněkuťl z jeho těsta' Protestovati
proti takov1imto sujetrim jako absurdním nebo bizarním jest naivní.
Kdo se zadíval hlouběji v život, hmatá pňímo tyto magnetické proudy,
které jej prostupují a utkávají jeho osnovu. A síla a sláva Balzacova
neb.o starého Ibsena jest v tom, že je vycitilri a vystihli ve sv1ich pril
realistick1ich, pril fantastickÝch clílech.

..Vetlle svého geniáIního reka má román p. Hilbert v rrěkolik figur
viclěn1Ích velmi určitě a vyslovenfch velmi naléhavě: jest tu rozkošná
žeaa zta|é, bohaté krásy, dárkynďšÉstí již llm, že d/še; jest tu mladá



118 dívka v rozpuku ženské síly a vfbojnosti; jest tu rozlomen1r atlvokát
Testa, cynik ze slabost,i; jest tu Kurou rozdrcen1i Horanskj', plaz pŤejet1i
obrovsk1im -vozem, jemuž neopatrně namanul se v cestu. Vždycky co
figura, to kus lidského osudu; vždycky člověk viclěn1i v osudné souvis.
losti karakteru a sudby.

rntonace RytíŤe Kury jest pňísná, někde i st,Ííz|ivá, ale také ne bez
velkosti; jest právě v myšlenkovém risilí a napětí, v opravdovosti obsa-
hové i formové, která nesnáší lyrického dekoru. Četba RytíŤe Kury není
snadná. Jest to román myšlenkové kletby a vyfruz vyclírá se často těžce
z vnit,ta látky. Někde jest abstraktnější, než snáší dílo umělecké abá.
snické;jinde jsou nehoráznosti a násilnosti, jimž bylo možno snad.no so
wyhnouti (,'Stál jsem teď na ulici, doslova stál' a vše stálo ve mně..,
str. 86 a j.). Piesto: tento vytaz má ve s.i'1ich chvíIích i pod'manivost
i vrini, byé natrpklou. Á jest i širší, než by se zďálo: vedle rozpětí a napětí
myšlenkového d'oved.e vyjádŤiti i citovou něhu, jako v krásné scéně
odŤíkavé lásky vypravovatelovy ke kouzelné paní Testové v slunečn;i
den ve Stromovce.

Povídka Blíženec štěstí nemá aspirací jako ,,I(ura.., ale ani ona není
bez kouzla. I ona jest myšlena, cíténa a vyslovena nebanálně' x'antastika,
bud.iž, ale pod touto fantastikou jest cítit jemnější sklad a zámét, než
se zďá na první pohlecl.

Nárrldní divadlo

H. Bahroay Děti

Bahrova nová komedie má jeden .i'rcholn1i moment. kvrili němuž

st'ojí za poslechnutí celá. Jest na konci druhého aktu. Mlaďí milenci _

on aristokrat. ona hrdá na svou ,,selskotr krev.. - dovídají se, že jsou

bratrem a sestrou (pŤesně: polobratrem a polosestrou, majíce společného

otce) a že nemohou se tudíž manželsky spojit. To je rána hromová,

která spadá z čista jasna. Jak ji pŤijmou? on podrobuje se vnějšímu

faktu s bolestí, s utrpením, se zoufalstvím, ale podrobuje se mu. Jinak

ona: vzboďí se celá proti němu, odmítá ho, neuznává ho, uesklání se

pŤeď ním jako pŤed mravní nolmou. jako pŤetl něčím, co jest možno

jen pŤijmouti, ale ne diskutovati. A jak kďybychom se byli vzali nevě.

douce o tom? Jak kdyby byl otec, kter5i ti Ťekl tuťo strašnou novinu,

zemŤel raněn mrtvicí chvíli pŤedtím? ona nedovede pochopit prostě,

že její cit _ ta jecliná jistota, kterou má č]ověk o sobě i o světě - mriže

bft vywácen nebo usvěďčen zelrži néjakj,m vnějším faktem. To je scérra

značné síly básnické i myšlenkové, hodná velikého autora, moderního

vnuka Rousseauova. Bahr nazva| se sám v kterési autobiografické črtě

,,anarchistou, nebo Ťekněme to tovnou, Japoncem.. (bylo to tehdy

v době války rusko-japonské a nechué k absolutistickému Rusku klaclla

mezi obojí pojem trochu pošetile rovnítko). V tu chvílj vitlěl opravdu
dobňe do sebe a odhadl správně svou force. Bahr v nejlepších dílech
sv5ich pije sílu z věďomí o nutnosti a prospěšnosti vzpoury zvláště

v tomto starém, seschlém, odumŤelém Rakousku. Nejlepší jeho práce
jsou inspirovány rozkoší lámati zákony a otevírati nové clráhy a možnosti
silám pŤíliš dlouho vězněn/m a dušen1im starrimi zhoubn/mi konven.
cemi. Bahr jest bouŤlivák, kter1i by ráď vyvolal bouŤi, pŤestože tuší nebo
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