
180 které nesou bezděčnf reflex vleklé choroby autorovy); co se změnilo radikálně, jest
však estetickf soud a celé nazírání na umělecké otázky.

Hebbloaa Judita a Nároilní iliaaillo
Taío první tragedie Hebblova byla nám slibována správou Národního divadla

v těchto dnech, kdyŽ náhle byl slib ten odvolán a ,,Judita.., viazená již v repertoir
a snad Již zpola nastudovaná, byla s něho vzata z drlvodrl ,,nikoliv uměleckfch,
nybrž národních.., jak oznámilo divadlo. Kdo znají zákulisí tohoto rozhodnutí,
vědí, Že správa vyťala si pollček sama, neboť jeji negativnf čin není nic, než tlstup
pňed nejobskurnějším tiskem. Uznává-li správa nějaké ,,národní d vody.. proti
Hebblovi, měla o nich vědět dÍíve, neŽ pojala umysl provozovati ,,Juditu..; a tím,
že pÍijala ,,Juditu.. ve svrlj repertoir' uznala mlčky bezdrlvodnost oněch ,,národ.
ních..námitek - tertium non datur. Ale ovšem dnešní divadelní správa jelt takovf
bankrotáí v každém smyslu slova' že u ní o jednu blamáž víc nebo Ínťně nic ne-
znamená. Jinak dává však pňípad tcnto pňíležitost, aby veÍejnost ňešila si náš po.
měr k německé básnické produkci a zodpověděla si zásadně otázku, má-li miti
pÍtstup do Národního divadla německá tvorba a jaká tvorba' Jsem poslední, kdo
by ultal v Národním divadle německou tvorbu nebo ji chtěl zd'e |auorisouati na
{rkor tvorby jiné, tŤebas i s]abší tvorby domácí. Jsme prosáklí Ještě tolik kulturou
německou (a ne neJlepší, žel|), Že emancipaci od ní pokládám za naši životní otázku;
s rlzkostl pozoruji velkf import německé literatury do Čech a odvislost mladé gene-
race od ní, která existuje opravdu' byť zalhávala se sebevíce. Naši mladI lidé myslí
německy stejně Jako myslili jejich otcové, ne-li více; a nemyslí nadto neJlepšÍm
německfm zprlsobem. Ale neprovádějte emancipaci tam, kde jest nemístná, ano
zatímškodl;ivá. Proě neemancipujete se nejdŤíve od pr měrnénebo špalné literatury
německé? Tu braJete po tuctech na obou velkfch divadlech pražskfch, tu preklá-
dáte po kopáchl Jest v tom smysl, vypuzovati Hebbla a vítati p. Bahra? Nebo
p. Heyseho a coŽ vím koho ještě hrají na Vinohradech? Nebo mysllte snad, že Eaupt-
mann na pŤ., kterého hrajete v obou divadlech, jest méně váŠnivf Němec než byl
Hebbel? Mflíte sel Hauptmann jest stejně rozhodnf Velkoněmec jako byl Hebbel.
A Já Íeknu vícei mně líbí se Hebbel i proto, Že byl velkoněmec, jako se mně lÍbÍ
Dostojevskf proto, že jest. tak váŠnivf a celf Rus do poslednlho nervu. Každf
genius a neJvíce velikf dramatickf básník rnusJ bfti krev z krve svého národa,
esence vší vášnivosti a rozhodnosti svého národa. Jak anglickÝ jest Shakespearel
Tenkrát nebylo ovšem politickÝch programt} národnostních, a]e jsem jist, kdyby
žil shakespeare dnes, byl by anglick1r imperialista nejrozhodnější obserr1ance.

Jest cosi tajemného ve veliké dramatické tvorbě; souvisí více než všecka tvorba
ostatní, s latentními energiemí národnÍmi. Není náhodné, Že antické drama attické,
renesanční drama anglické a španělské svfm rozkvětem spadá v dobu nejvyššÍho
rozpětí i národních energií státotvorn1tch. A z téhož dr1vodu chápu, že Kleist byl
vášnivf odp rce Napoleon v a Že svou činnostÍ novináňskou a agitátorskou pŤipra-
voval osvobození Německa z jeho jha; a proto jest mně i jasnf zájem Hebblrlv
na vybudování silné německé ňíše, jíŽ se nedožil a kterou čekal jednu dobu od Ra-
kouska. A v inkriminované básni' ''An seine Majestát KÓnig Wilhelm I. von Preus.
sen.., v n[ž vyzlvá pruského krále, kterf tehdy unikl utočníkovi, aby zápasil

s Habsburkem o velkÝ tv rčí čin státotvornf, tušil jiŽ, byť toho nevys]ovil' že 181

budou to ,,die BedientenvÓlker.., kteŤí pňekazí Rakousku ri]ohu velkoněmeckou;

uráŽel-li, bylo v tom bezděké pŤiznání nebezpečl svému snu a jeho vratkosti'

Emancipovaťi se od Německa, nikdo nepŤeje si toho více než já. Ale emancipace

začíná se od nízkého a prostňedního a postupuje k nejlepšímu; a pokud nenÍ prove-

dena emancipace od onoho, nemá smyslu a rozumu emancipace od tohoto. A není

pochyby, že Kleist a Hebbel jsou z nejlepšího, co Němci majÍ; a z nejlepšího v tom,

co majÍ nejlepšího v XIX. století, t. J. v dramatu. Jsou dnes zjevy europské: Fran.

couzové je studují a pňekládaJí a jest pravděpodobné, že ,,Juditu.. zahraJe brzy

nějaká scéna paŤížská' S emancipací od Hebbla tedyještě strpení _ alespoř dotud,

aŽ budemg m|l za lěho ulastnt náhradu. Pak'. budižl Hospodaňte dobÍe talenty,
které máme, a do dvou desetiletí mtlŽe to bftil

České nouiny a česká literatura
(r .  )
Ve feuilletonu NárodnÍch ]istrl z 25. unora ve statí ,,Z literárnÍch začátkrl

Anatola France.. rozloučil se Arne Novák pod satyrskou maskou tohoto usměva-
vého skeptika a ŽoviálnÍho nihilisty se svfm ětenáňem epilogem, kterf si zaslouží
obecné pozornosti. Arne Novák učtuje tu se svou ěinností literárniho článkaŤe
a kritika v Národních list,ech a lemá, nechce mÍti o ni ilusí; cítí, Že zde byl cosi
jako exotickf artik] a že pohoršoval usedlé č[enáňstvo a snad i část usedl redakce
a blahopieje si mezi ňádky, Že se vyprostil ze služby ne právě závidění hodné. svého
čienáre oJkázal Živlr1n solidnějším neŽ Jesí českf spisovatel: ,,opouštím tebe, čte-
náŤi, v povné drivěíe, Že sc nezměnlš a že, zatouŽíl-li bych kdy zas po tobě, shledal
bych tebe stejnfm, jak dnes tě propouštím. Za ío ručI mně ti, v jejichž ochranu
odevzdávám tvou duši: politikové, kteňí dbají v ěas obecné i vlastní potŤeby o tvé
nadšení, a národní hospodáÍi, kteÍÍ nadšení tvé _ odhodláváš se k němu tak nerad
- budou vždy tlumiti... Budeš, doufámo u sv1y'ch politik a národních hospodáÍt}
dostatečně opatňen, ač nemluvím tu, bohuŽel' zcela ze své zkušenosti... SapÍenti
sat,. HoÍce ironická slova někdejšÍho]bystrého literárního kritika NárodnÍch listrl
majÍ dosah všeobecnější než adresa, na niž jsou psány. Poměry u jinfch listri čes-
kych nejsou jiné než v NárodnÍch listech: všude jest literatura popelkou. Českf
národ a Specielně ě:ská inteligence proŽívá dnes své materialistické klamy, jako
je prož1valo Rusko v ]étech sedmdesátfch minutého věku; tehdy rojilo se, jak píše
Dostojevskij, všude národnÍmi hospodáňi, a každf kdo na sebe trochu dbal' pa-
pouŠkQval po nich jejich domněle praktické evangelium. Dnes umělec, básník, spi.
sovatel má v Čechách tak nízkf kurs jako neměl ho posud nikdy. Za deset umělcrl
platl jeden herec a za deset hercrl jeden politik: coŽ jest vfznamná a poněkud ale-
gorická stupnice. Panem et circenses chce dobrf lid, a jsou lidé, kteíí mu opatňuji
divadlo a slibují panem - a těm platí jeho pÍízerl, tím vydělávají si, trochu jako
Salomounovo kvití polní, panis svrlj. A proč ne? Jsme všichni Živi více méně ilu-
semi' mínil pesimista nedalek Anatolu Francovi, a vfrobcové hromadnfch ilusí
mÍvají v národě iluse schopném vfnosné ňemeslo. Snad proto, aby nepÍepjala se
tato schopnost národní obrazivosíi, vzdalují od národa naši politikové íak obezňetně
uměni a poesii, které cÍtí jako nepiíjemné konkurentkyt tu zásobu schopnosti obra-




