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dostálo se českou kritikou pÍijetÍ, které demaskovalo zase jednou - ne ovšem dra.

matickou báseů dubrovnického dramatika, n1fbrž vnitŤní kvality české kritiky.

Kterjsi referent denního listu napsal, že nejslabší ze hry p. Vojnovičovy jest druhf

akt a většina kritiky revuálné opakovala tuto absurdnost po něm. A zatím tento

druhf akt jest nejen sama páteň dramatické básně Vojnovičovy, nÝbrž i jedcn

z vrcholrl celé moderní tvorby dramatické: vytváŤt jednu z největšlch a nejryzejších

situacÍ tragickfch, které si lze pÍedstaviti. Bojuje se v ní boj o Život a smrt s kraj-

ním napětim nejčestnější v le: na jedné straně devátf syn, mladf Damjan Jugovič,

kterf, zraněn1y' a zkrvavenly', unikl z Kosova pole, aby pňinesl Jobovu zprávu matce

i Ženě a pÍevedt matku, Ženu a osm švegruší i jejich rod do Dubrovníka a zachránil

tak budoucnosti samu podmínku pŤíští odvety, mladé životy dětí - a po boku

lemu mtadá Žena, milující m]adou vášnivou láskou mladého muŽe - a na druhé

straně stará matka, žijící v slávě minulosti, ve vidinách zašlé carské velikosti Du-

šanovy a neznající jiného pĎíkazu neŽ absolutism cti a povinnosti, srazí se v kon-

íIiktu jedinečné slly. Tím jest stvoŤena situace ryzÍ a veliké tragiky _ kdo nemá

pro ni očí, jest raněn kritickou S]epotou a měl by o dramatické poesii jen mlčet.

Ryzí opraváová tragika jest ztělesněna v tomto druhém aktě. Básník nevypomáhá

si perversitou nebo patholog11,knlŽ berou tak často utočiště moderní báSníci, jimŽ

scházÍ smysl pro logiku životní a její pňísně prostf a cudně velkÝ ráz. oě bojují

mladí, Damjan a Andělija, s matkou, jest cosi nejen samozíejmě krásného a opráv-

něného, ale i rozumného a ne nečestného: bojují o mladou svou 1ásku, o mladf

svrlj život, o budoucJ možnosti piÍští odvety. Ale tragické absolutno, ztělesněné

v této hrozné matce a v její nadlidské velikosti - ''Ejh]e - toío královna je smrti,..

pravÍ o ní Andělija,,,mečem cherubovfm trhá, seěe života nit _ ze všech jediného'

aby opjla se rájem nebe!.. _ nezná ustupu a nezná slitování. Situace, kterou vy-

tvoÍil á vyiešil Vojnovič v druhém aktu těmito tŤemi postavami, jest, opakuji,

z největších tragick1y'ch situací, kolik jich má veliká k]asická poesie dramatická,

a nenÍ menšÍ proto, že české kritické oči jí neviděly a česk kritickj intelekí jí ne-

pochopil. Deklamuje se a theoreticky uvaŽuje u nás neustále o velkosti, heroismu

a stylu v dramatické poesii, a]e nenÍ to, zdá se, víc neŽ plané papouškování cizích

nezažit]fch a nestrávenfch theorií; a setkáme-li se s opravdovfm básnickjm a dra.

matickym činem, nepoznáme ho. ovšem, jde o dílo básníka hrvatského, a německé

theoretické spisy a rtvahy ho neznají a nevědí o něm; a tak není odkud opisovat

a nenl po kom papouškovat. A v takovfch chvílích padají masky.

UměIecké poltlaily Č ech
Tato drl]eŽitá publikace, rozpočtená na několik let, chce podati soustavnf soupis

a popis uměleckého majetku v zemích koruny české a touŽÍ v plánu svém smíňiti
poŽadavky pňísně vědecké a odborné s dobrou, t. j. nikterak laxní popularisací -

cíl hodnf všeho uznání a vší ucty. Není pochyby, že díla takového, podniknutého

v těchto rozměrech a s touto seriosností právě českou vědou uměleckohistorickou

a archeologickou a vzdělanfm českfm nakladatelem, jest na v]isost tŤeba české

liieratuňe: znatel ví jednak, jak má]o vyhovovaly posavadní české publikace tohoto

rázu, Jednak, jak často české umění vytvarné propadalo jednostranné národnostní 173

'"u:áio.ti badatelri a soupisníkrl cizích. PrvnÍ sešit ,,Uměleckjch pokladrl Čech..

pŤedstavuje se i textem i reprodukcemi co nejpŤlznivěji.

Tragika Anatola France

Říjnové číslo Nouvelle Revue frangaise pŤináší stať Jeana Schlumbergera
o poslednÍm románě Anatola France z veliké revoluce, ,,Les Dieux ont soif... Ana.

tolu Francovi schází, míní bystŤe kritik' aby zmohl tuto tragicky životnou a mo.
hutnou látku, vlce intuice věcí, více pňiblíženÍ se k nim, více sympatie ke všemu, co
jest nadáno životem, formou, tÍhou; nedostává se mu smyslu pro lidové vzněty
a bylo by tŤeba, aby se cítil z téhož masa Jako většina lidí.,,Anatole France má však
pro svého ducha osamocenÍ aristokrat,ovo. Ideje vkládaJ! se mezi něj a věci jako
pÍÍliš horliví služebníci, kteŤÍ mu chtějí ušetŤiti smÍšení se s obgcností. A odtud po.
cház| že tento autor, kterf jest ušlechtilf i dobrf, kterf má srdce něŽné a mimo
všecku pochybu milující, nedovede, osamocenf v Jasném paviloně svého intelektu,
zapomenouti sám sebe a skloniti se pÍed velikou látkou...

Marie Votruboaá.Haunerouá: Srdce, o čIouěku rnltn mně!

v této sblrce pŤeváŽnou většinou lyrické, k níž titul dodalo slovo z d'Annun-
ziovy ,,Faidry.., jsou práce hodnoty velmi nestejné. Zdá se mně stále, že autorka
dává slovu d'Annunziovu smysl mnohem širší, než má: d'Annunzio jistě nemyslil
na pomíjivé a povrchové nebo efemerní živly lidství, n$brž na jeho podstatu a typ'
na jeho odvěkf vyraz všude stejny pod maskou rriznjch dob, prostŤedí a zvyktl.
Pí autorce, zdá se, jest však om]uvou i žánrri velmi všedních a bonmotově zahroce-
njch jako jest,,Čistá krev.. a ještě několika čísel blížících se jí, které nerad vidím
v této knížce. Autorce v bec pŤekáŽ1 její diatektick}' um a zkum, jejl kritikáňskf
raciona]ism' kterf jest jistě užitečnf v Životě, ale poesii rozrušuje a podrfvá; ta
žádá si duší zboŽnfch a pokorně schflenfch pÍed mysteriem životním. Všude'tam,
kde jihne tento kriticism a raciona]ism, kde spadá s autorky její dialektickf krunfŤ,
tvoňÍ čísla čisté melodické linie, ne sice mocného dechu a velkého rozpětí, ale tiché,
melancholické něhy' cosi svého, teplého a organického. Pí Votrubová-Haunerová,
ztt{ se mně, jest básníikou intimní meditace, zamyšlené nebo zasněné pÓzy, a tento
uděl měla by kultivovati: není to rlděl nejhorší, není to v bec uděl špatnf. Některé
motivy italské, jiné motivy erotické' v nichž básníňka nekoketuje ani s reminiscen-
cemi z Óetby, ani s dr1myslně skládanjmi a pointovanÝmi scénami, kde poddává
se prostě své vnitňní melodii a prekáŽí jí co nejméně, kde nevkládá se svfm pohyb.
livfm rozumem mezi věci a tajemnj mlčenlivf v;fron jejich Jsoucna, Jsou pravé
poesii neJbltže. Taková píseri, Jaká jest na str' 26:

Já věru nevím, kdo to byl . .  '
má r1s[a prudce polÍbil. ' .
Snad m:ÍlÍm se.. .  mt lž'  bjt ,  že smek'
se po nich žhav1f paprsek.. .




