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Neviďěl jsem tohoto dramatu na prknech Národního divadla, nebyl
jsem v Praze; ale nyní, kdy jsem se vrátil, slyším se všech stran o enthu-
siasmu, s nímž pŤijaly obecenstvo i kritika tuto hru habsburské proti.
reformace alpské a jehož ozvuk z novináŤskj-ch recensí zachyti| pan na-
kladatel na vloženém ěerr'eném lístku: ozvuk věru hlaholrry a tieskny,
ozvuk prav1.ch pozounťr triumfálnÝch. PŤečetl jsern drama p. Schčnher.
rovo a, Ťekl jsem si: Jaky zvláštní národ jsme my Čechové! Jalc ochotní
pŤeceřovat pod cizí vinětou t,otéž, co bychom pi'ijali s kritickou skepsí,
kdyby se nám pŤedstavilo pod etiketou ďomácí. Neboť teirto Schcinherr
je zase jednou nádhern/ pŤíklad uměleckého nedorozumění a nác{hernf
doklad naší kritické polovzdělanosti a pavzďělanosti. Tento Schonherr
má sice více d'ramatického spádu a dramatické vervy - rozuměj vněj.
šího spádu a vnější velvy _ než na pŤ' Jirásek, ale vnitŤní básnickou
a uměleckou hodnotou nestojí nikterak naď ním; spíše naopak.

Schijnherr napsal dobr1i lidovf kus, slušné divad]o - nic rníĎ, ale
také nic víc. Zejména nenapsal žáďné trageďie, žáďlé dramatické básně'
K ní jest ti'eba tvrirčího fond.u, síly a žáru ztakl', dostŤelu básnické in.
tuice, perspektivního bohatství, které mu riplně scházejí. (Schcinherr
etiketuje hodně kramáŤsky svou hru jako ,,trageďie lid.u... Ten muž věru
nezaspal svého času a ví, jaké nálepky musí se d'rres na zboží|epit, aby
mělo odbyt' i jak líčit na hejly.)

Schtinherr vytéžil jen samoziejmé a povrchní dramatické ťtčinky,
které leží v císaiském patentu, jímž se naŤizuje alpskym seďlákrim, aby
buď odpÍisáhli svúj ,,blud'.. nebo aby opustili své statky. Leží na dlani
ruky, co z toho p.|yne: konflikt mezi láskou k roďné pťrd.ě, recte k ma.

.ietku a k bolratstr'í - neboé jsme mezi lakotnfmi, chamtiv)irni sedláky
'mJo,,u,,Ý''i 

nranyrou Zo|ovy Zemé -, a věrností svému nábožen-

J;*" pŤesr'ědčcní. A aby rnelod.ram byl riplnf : je tu ještě srd'ceryvná

r.íuo'"r., která ztéžlje ce]ou historii: nezletilé děti nesmějí oďejít s rodiěi

áo 
"uioy, 

jsou zadržány doma a budou katolicky vychovávány. To je

všecko velmi pěkně vymyšleno ve stylu kalendáŤovfch efektťr, ale, pro-

sím' kde je tu jaká vnitŤní tragika, tragika duše a myšlenky, kde jaky

}rlubší básnickf pohled. do clějri světovfch, kde jaká nová rovnice mezi

karakterem a osudem? Buď jest tragedií (abych zristal v německé lite-

ratuŤe) Klejstova Penthesilea a Hebblriv Gyges a jeho prsten - nebo

jest tragedií Schonherrfiv Domov a víta, ale obojí zároveĎ tragedií byt ne-

L.iž", f,oou.,adž není mezi obcjím žáďného sebemenšího vnitÍního bá.

snického spiíznění.
Schcnher r ,k te rémuscházípravábásn ickámouďros t , jes t r 'e lm i

chytrpán:poněvaďžví,jakjehotragecIiejevjáďrYelarmoyantnír i ihr-
stiick, rrauáší na své figwy hrubé a drastické barvy, tváŤí se drsnfn,

vyrábí,,d'erb.. htrmcr a komiku - a, opakuji, ví dobŤe, co ttělá. Jde o to,

zamalovat a za|hat, privodrrí sentimentalitu, která leží v samém jádÍo

jeho dramatické koncepce. Kde schází síla, d'ostaví se vždycky včas hru.

bost _ ptatí i pro ďramatiky a básníky.
Jak selhal Schtjnlrerr umělecky a jak nestaěil na svou rílohu, ukazuje

rriimo kažclou poclrybu to, že nevěd'ěl si racly s,,černfmi..: s pronásle.

dovateli, s utiskovateli, s vrchností. V opravdovém dramatě musily by

b;'t obojí party stejrrě d'obŤe obsazeny, stejlrě bystňe a bohatě promyšleny:

j"r. uiri, tut jer.'i, jak utiskovarrí, tak utiskor'atelé. Á co podal Schon-

herr? Jed,inooc figuru, rejtara, a ten ještě je ďekorační bubák, abstraktní

zlo, abstraktrií ukrutnost, nevyloženf a nezbadanf lid.sky. Dobrf chlap

(jakmile se luterárr obrátí, hned s riím cítí jako s bratrem), ale nábožen.

sky fanatik: slíbil svaté Panně, že vyltubí všecko kacíi'ství, a plní sv j

slib. Tedy fanatik, kterf věi'í, že slouží nejlepší věci na světě, svému

Bohu. Je-li iomu tak (a ncrrí o torn pociryby)' pak je prostě absurdní konec

ďramatu. Jak je možno' aby se tento abstrakl,ní fanatik dal pŤekonat

luteránem' kter1i mrr odponští (nebo činí pokusy oďpustit mu), pŤestože

mu zabil hocha? opravdov/ fanatik katolickf musil,|ly viďět v nabízené
ruce luteránově ien lest ďábelslrou - nic víc -. a ocl.pověděl by na ni
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188 sevŤenou pěstí a lanou; musilby otlpovědět tak, právě proto, že se riplně
odliťlštil, že se stal nástrojem božim,,,m'tvolou.., jak Ťíká Ignác zloyoly.
,,Sit sicuti cad,aaer!" Bez citu, bez dojmu!

Á u Schtjnherra? Rejtar, byv pŤekonán velikodušností luteránovou,
opŤe sv j meč o zem, rozlomí jej v prili a ,,zhtouti se.. u stud.ny' Co je
toto zhroucení se? Nic než dekoračni p6za z rczpak . autorovfch. Nic
než divadelni fráze. Že t,ím autor zabíjí tu poslední trochu, kie zaji-
mala v jeho rejtarovi, na tom mu nesejďe; že t,írn ztazlje něco ze své
minulosti, a něco lepšího, ani rra tom mu nesejde. Ten muž je dobr1i, ne-
rozpačit1i obchodník a ví, čím se kupuje rispěch.

DěÚské návšÍěvy Y Praze

V tuto dobu, kcly chodníky žhnou sluncem a vedro sáIá z kamení

a kdekdo íká zvelkoměsta, objevují se v Praze zvláštní poutníci: prri.

voďy d.ětí s uěitelem. By'vají to někďy děti z našeho venkova, jincly děti

z t. zv. uzavíraného í-Ú'emi; pŤijely prohlédnout si Prahu, srd'ce kráIov-

ství, jak o něm vypravují jejich ěítanky. ocletlávna rád slouchám do

tmy, tterá |eží za mnou' kcle a jak ozvou se z ní nové rytmy pochodové,

nové melodie zpěvné; odedávna rád pátrám ve tváŤích těch, ktlož jdou

za námi; rád. ětu v jejich zornicích rozedněl/ch rížasem z prvních pohletlri

na svět a život, Ále nejraději nahléilám tlo tváŤí malfch poutníčkri z čes.

kého severu nebo zápaclu. Ktlo kdy prošel někter1im severním městem

česk}im, aé Ústím nad Labem, aé Podmoklím, af, Žatcem, ať Libercem,

a za k1im fičel surovf smích nebo slina pro česk}i hovor, nemriže spoči-

nout na těchto tlrobn)ich líčkách než s v,ftazem hrdosti i starosti, pÝchy

i trudu. NejsouJiž mezi nimi již první trpitelé? NejscuJiž mezi nimi

pÍíští muěeťIníci? Na chodníku viclíš drobné liitské hŤíbečky a hle, jsou

to malí vojáčci naší národní icleje. Buh s tebou, naše milé vojsko' které
neseš d.o tmy pŤíštích dob naši krev i naši myšlenku, naši víru i naši sílu,
celou naši dobrou pŤi! Brih s tebou!

Nevím, kdo se stará o tyto děti v Ptaze, nevím, co tu viďí; jaké tlojmy
v nich uvíznou z takové návštěvy; co se z ni zac|rytí a jak to vzroste.
Nevím toho, a trudím se proto. Čtu ovšem v novinách, že učitel prošel
s nimi těmi nebo oněmi památkami pražskfmi; ukázal a vyložil jim ta
nebo ona historická místa; že je t,am nebo onde v krámě pohostili; že
kdesi pÍespaly a druhého dne wátily se domri. Áno, není pochyby, že
byly v dobrfch rukách a že ptažští liďé je rádi viděli. ÁIe pŤeco zb!.tát
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