
368 vedle jin;tch moderních (a on jest, vlastni praotec vší modernosti),
jevÍ se Michelagniolo mohutn;f, pňÍsn}r a velilr;f; ale srovnej ho
s někter;i'm fragmentem Fidiovyrn a uvidíš, Že jest vedle něho
houbovit;i a měkkf. Divadlo, které se pŤi takovém srovnání
odehrává, není zápas dvou jednotlivcri, ale dvou epoch a dvou
kultur; podléhá-Ii Michelagniolo, nepodiéhá, že lyt *",,sitat.,,t
nebo menšígenius, nlbržže nebyl vázán konvencí, která poutata,
ale i nesla Fidia. . .

PŤedstavena byla Strašidla na Národním divadle za znamenité
režie p. Kvapilovy se zňejmou láslrou a uměIeckou snahou; pňed-
stavení mělo nejede.n qikon opravdově pojat}i a cÍtěny, cá schá-zelo, byl však - jednotn;7 styl-. (Ó, sta.í pisnioko s t)rmž star;fmrefrénem!) Vedle zdrželivé, monochromní paní Danzerové stálp. Hurt bravurně nanášející širokymi ridery své šéavnaté, nelo-mené barvy. . . osvalcl páně Deylrlv byl v ťon rictyhodnf, dobňeza|oŽenj,.a promyšIen1il, qfkon he'..--y,li,,étro; ate prá,to t,ytbych rád viděI v té|o. roli p. Vojana, [te"v mot,r lyti f"ostojedinečn;;i a mobl vnésti s,,ou i''tul.í psychickou, svym .,-o,,i*
stavěti karakter nové záblesky do dramatu lbsenova. Jistě ne-bylo tieba báti se nějakych naturalistick;1ich rimyslnost,í odp'.Vojana ; Vojan jest uměIec stylov;i, herec-básník,,'e herec-ma-nfrista.

Nároilní diaadlo: opožilěná, zmínka o Shalt,espearoaě othet.
loai; Hilbertoaa Česhó, komeilie; Wililoaa Florintská, trageilie

Stalo-Ii se nové nastudování'a vypravení jedné z vrcholnych
tragedií Shakespearovfch divadelním svátkem, má o to _ vedle
suges.tivné režie p. Kvapilovy, neobtěžujici nitim zbytečn ma směstnávající všecko podstatné v několik promyšlen$ch, sty-lov1fch i náladgy]Ích složek st,upíované vfraznosti - zásluhuqisostny v;;ikon p. Vojanriv. P. Vojanťrv othello jest uměleckf
čťn. stejně smělf jako hluboce promyšleny, st,ejnú bohatf jako
st'ylovf. Pan Vojan vytěžil nevsednim zptisobem některyc}i ná-

novědí Shakespearov;fclr o privodu Maurovrj a podal tragedii

ušlechtilé královské duše v snědém těle, duše od pŤírody veliko-

myslné, kt,erá jest v rozhodnou chvíli zaskočena svou krvÍ snadno

vzrrětlivou a zrazena viastní drivěŤivostí a poctivostí. Proti

ot,hellovi Vojanovu jevila se běžná interpretace t,éto Íigury de-

korační a povrchní; Vojan vynesl nové složky, utajené v této

ÍiguŤe, a zachovávaje podivuhodně její jednotnost, vyvinul

všecky její démonické síly ve vjrkonu, v němž zákonnost drŽela

si rovnováhu se smělostí a logika s vjlbojností. Není pochyby, že

Vojan podal tu jeden z vrcholri své tvorby, v němž hereckou

práci a empirii let a let velik1im a šéastnJrm vrhem stěsnal pod
jednotící zorn! rihel _ t. j. sestylisoval ve v kon monumentální
krásy a vfraznost,i. Škoda, že okolí jeho nemohlo s ním ani zda-

leka udržet stejnJ' krok a často dávalo nám rozladně cítit ne-

dostatek hlubší a ričelnější práce v dnešním ensemblu NárodnÍho
divadla!

Česká komedie, kterou se znova pŤihlásil po pětileté pause
p. Hilbert na Národním divadle, jest pr částí vět,šího celku a le.
žela pr léta a léta ve stolku autorově. Což jsou ovšem okolnosti
docela lhostejné pro posuzování jeho práce, která se nám podává
jako celek a chce bfti souzena jako celek. A tu nedá se popĎít,

že jsi postaven pŤed práci velmi slaboučkou, malého a chatrného
svědomí uměleckého, trapnou ve své horlivosti, s jakou si vy-
nucuje lacinf potlesk vlastenecké galerie, a hlavně umělecky
nestylovou. Neboť Česká komedie není sestŤeděné drama, nfbrž
jak tak scénovaná povídka válečná dosti nejasné tendence. Tato
tendence pŤipomÍná mně kožich Valachrl: tj'ž kožich nosí se
v létě a v zimě a jednou studí a po druhé hŤeje dle toho, obrátÍ-li
se srst navrch nebo dovnitŤ. Několik česk ch vojáčkrl, kteŤí po
bitvě u České Skalice shromáždí se na yesnickém hŤbitově, roz-
ohněno Íečí jednoho ze svého stŤedu, odhodlá se neustoupit se
společnou armádou, n brž vrhnout se s svitem na vlastní vrub
na nepŤítele a raději padnout než pňežít, hanbu své vlasti _ to
jsou herci p. Hilbertovy České komedie' Proč komedie? Což jest

to komické, má-li sluha více smyslu pro čest než pán a umírá
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370 tam, kde se zachrarluje pán? SoudÍm naopak, že jest to tragické
a že se tento sujet měl dostat jen do povolan ch rukou, ktero by
tuto tragičnost.dovedly z něho vynést. Zehry p' Hilbertovy ne-
pochopíš ani, jak má autor poměr ke sqi'm figurám. t,ituje
jich a soucítí s nimi, nebo nad nimi krčí rameny jáko nad posl-
tilci? Nedovíš se.;někdy zdá se to, jindy ono * ;ári;iz tomu byvá
ve všech polovičatfch, nehotovfch a nevykrystalisovan;i,ch dí.
lech. 'Režie p. Schmoranzova nehŤešila věru áuchaplností, a ti,jejichž nervJ se děsily, že se jim cÍostane scénovaného Sevasto.
polu nebo Červeného smíchu, pochopili brzy, že jde právě jen,
jako v lecčems jiném, _ o českou komedii.

Novf Wilde jest, balada, ale balada dramatická každ;im cou-
lem, vyhraná na struně hrrizy a smyslnosti, balada nádherného
koloritu veršového, těžkÝ šperk temné krásy. Jak florentskf
kupec vrací se z cest a nalézá v domě knížecího cizoložníka a jat
pňetvaŤuje se hloup;fm, pokorn;im, směšn1i,m a bezradym, aby
oklamal vinníka a zničil ho naráz, když si s ním byl dost pohrál,_ to je kus silné dramatické invence, která tě dŇede držet pÍi
napjatém dechu, zvláště je-li kupec Simone hrán Vojanem. Ale
nedost na tom: posledními dvěma verši dokresli Wilde rižasně
směle bytost ženyJ<upcovy: ona' která pied chvílí vybízela mi-
lence, aby zabil jejího 

-1ruže, klesá jemq krvavému vitězi, nyní
sama do náručí. Star;f Wildriv motiv: žena jde za silou a opíjí se
krvÍ, ale zde podan;ii s nevšední dramatickou ritočností a zhuště-
ností, uměním zvláštního temného žáru a v;ibojné síly. Režie,
jež dbá nejedné náIadové podrobnosti, mohla by,i,.,"a všimnout
i lát,ek, kt,eré vykládá Simone.l

- l - Poslední dobou bylo sehráno na divadle Národnlm i Vinohradskérn několikbanálnfch nebo prostňednÍch pracl, o nichž škoda každého s'ova. Co Ííci na pÍ'o Štolbově bezcluchém ubožáctví, ,,tidové.. hte Za šIechtickgm erbem? Nač rozebíratobšírně Írancouzskou komedii Soltgně Kistemaeckersa a belarda? Nebylo by toztrátou času a místa? Nebo Strdžného anděta domdcnosti od Flersa a caillaveta?Budeme tuto umlčovací kritiku v pŤíštlch číslech pěstovat více než posud.

Nároilní ilit:aillo: .F'. X. Saoboil a Pailarácen! ilub

Podvrácen;i dub - hra napsaná pňed devíti roky _ obsahuje
pravé tragické živly, které by bylo tieba jen rozžhaviti a vyliti
pak mocn m dramatickJ'm vrhem, aby daly velikou vnitŤni
moderní tragedii. Její thema _ jak člověk, kterf jde za rozpětím
své energie, byť energie zušlechtěné a směŤující k cílrim kultur-
ním, chtěj nechtěj šlape životy cizi, vegetativnější, ale proto
konec koncrl stejně oprávněné, a tak chtěj nechtěj prisobí utrpení
_ jest,látkou po qftce tragickou. Chceš-li hledat pendant k Svo-
bodov1im star1im chaloupkoqfm manžel m, stojícím v cestě
plánrim moderního podnikatele, musíš dostoupit aŽ Filemona
a Baucidy z druhého dílu Goethova Fausta a tam nalezneš také
tragičnost Podvráceného dubu a pochopíš, jak jest, vnitiní a zá-
sadná. K tomuto prvku, kter;f by sám stačil na tragedii, pŤistu-
puje u Svobody ještě jinf tragick1i motiv, motiv vnitŤního
odcizenÍ mezi otcem a dcerou, kter1f bych si pňál mít prohloubenf
v zásadnější rozpor dvojí generace, ,,otcti a dětí.., postaven;fch
proti sobě v1ivojovou nutností. Nedostupuje-li pňes tyt,o dvě
silné vzpruhy Podvrácenf dub všude pravé dramatičnosti, jest
vina toho v klesající dynamice, s kterou jsou vyvíjeny tyto
složky. Rozpor mezi otcem a dcerou jest dán již v prvním aktě
a zostňí-li jej akt druh1ir, jest to zostňení spíše vnějškové než
vnitŤni. Hru poškodily také škrty p. dramaturgovy, které zajely
často hlouběji do svalstva, než bylo hŤe zdrávo: zdála-li se někde
hra jevišt,ně chudá, nejsou v tom bez viny. Tím ovšem nemá b1i7t,
zastíráno, že krásn sujet Podvráceného dubu žádá větší a bo-
hatší invence dějové, vášnivější a naléhavější logiky scénové,
rrež kter;fch se mu prozatím autorem dostalo.

Celá ňíše tragiky má jen několik málo základních situací, si-
tuačních pratypri. Látka Podvráceného dubu jest jeden z nich:
je to jeden zLécbvzácnfch darri, za něž nemrlže b;it praqf básník
dosti vděčn;il. Ložisko vzácného kovu, jehož nemrižeš se nedobrat,
bereš.li se kupÍedu nerichylně logikou vrstev a žil. Látka, které
múže věnovat básník s radostí ne měsíce, ale léta a léta nejod-
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