
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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danější práce; vit,, že nemrlže bft neodměněna. A není pochyby,
že i Svoboda vrát,Í se k tét,o látce, byť v jiném tvaru a v jina
podobě, a vyrovná se s ní riplně a cele. Jsou právě i v Ťíši poesie
pevnosti a hrady, jichž nelze dobft jedním rltokem.

Ná,roiln'í iliaaillo: Karla Maška Krá't

Práce p. Maškova chce bfti filosofick;fm dramatem: uvažuje,
pŤemítá a Íeční se v ní mnoho o pravé vnitŤnÍ svobodě a pouhé
zvťrli a nevázanosti, o vládě a násilí, o zkarikovánt nejčistšich
pojmrl a citťr nepochopením nÍzkého a neušlechtilého davu.
o pravém bratrstvÍ v duchu a v pravdě a o násilnické šablonÉ
nivelisujícího egalitáŤství; deklamuje se v ní mnoho o vysokfch
čistfch horách, dostupnfch jen jedincrlm, kteťí se mravně pŤe-
rodili, a o otráven;fch nižinách prostŤednosti a davovosti, pono-
Ťenfch do věčného st,ínu. . . Má mladosti pětadvacetiletá, kde
jsi? Jest mi, jako bych slyšel spád tv;1ich .ou,,e"oo.r,sky kaden-
covanfch vět; voda jejich šumí, šumí a uspává sluch... 

" 
,,'u-

lancholické smuteční vrby, mÓdní v empiru Chat,eaubriandově,
spouštějí nad povÍdavf potriček jejich v;7mluvnosti své sy.
metrické vlásky.. .

. . .V jakési abstraktní ŘÍši vzbouŤil se lid, když byl zemŤel
starf kráI. Byl k tomu dlouho puzen bídou a dlouho vyěhováván
revolučními štváči. Vzpoura zaplavila celou zemi, oĎlehá nyni
již sám hrad královskf. Ale ani v něm nenÍ již bezpečen mtaay
o.smnáctiletf kráI. Poslednl mohykáni trrlnu oavádtjt jej proto
do jakési tmavé kobky, aby ho tam korunovali - ,,p.á"a8 

"lyho odloučili od jeho národa. Neboé královskf jinoch jest vznešeny
my1liv.Ý duch, jakfsi kňeséanskf ÍilosoÍ plaionické observance,
a rád by za|ožil svou ňíši na pravdě a kráse život,a duchového.
S hodnostáŤi vedere. se do kobky revoluční vridce Daniel: jde
zavraždit krále. Ale kráI odzbrojí ho svou ušlechtilou a velikou
du1i: v4dou jako pŤátelé t,ajnfmi dveňmi z kobky do nového
světa. Král ustupuje dobrovolně, nechce bfti .unou vražednfch

bojrl; chce se za J<lidnfch poměrrl v lásce sblížit se sv1imi pod-

danymi.- 
reay osmnáctiletj' jinoch v deseti minutách odzbrojil dospě-

lého muže, vrldce revoluce, kter]f jej pťišel zavraždit. A čím?

Několika Ťečnickfmi otázkami, několika ušlechtilj'mi senten-

cemi... Královskf jinoch mluví zde již o duchov:fch nížindch

a tlgšíndch a udá tak Ťečnické thema, které v dalšich aktech

., ,.,".t.o''.e''fch obměnách bude opakovati obrácenf Šavel re-

voluční. Co si myslit o něm, o tomto Danielovi? o muži, kterJr

pŤijde vykonat čin dlouho prom;išlen1f a uvažovanJr, vrcholnf

linsvého života, a jest od něho odvrácen rozhovorem s polovič-

ním hochem? Nevím, ale jedno jistě ne: že jest siln a pevn! muž.
V druhém aktě dokonává mlad1f král metafysickfmi rozklady

o hvězdách, nekonečnu, bohu atd. idealistickou v;fchovu Da-

nielovu a jest zabit skoro pii ní náhodn1im kamenem nějakého
lotra-drancovníka, kterf míŤil po Danielovi. Milenka Danielova,
Eva, pŤibíhá a velebí ve svém milenci kralovraha a osvoboditele
lidu; obrácenému Danielovi mrlže bft pŤi tom, rozumí se, jen

hoŤko. Ale pŤesto odhodlá se sestoupit mezi ,,osvobozen 
.. lid.

TŤetí akt: paraÍráze Ibsenova Nepiítele lidu. Maluje se tento

,,osvobozeny.; lid. Smrt králova a konec tyranie osvobodily
v něm jen jeho nejnižší zvíŤecí instinkty: ty nyní ňádí. A Daniel

iako stlsny člověř jest nucen ucpati si pŤed njmi nos..Řekne
ji- t.,ari v tváŤ své opovržení ÍilosoÍa a ušlechtilého člověka.
Začež ovšem málem by ho ubili.

Čtvrt1i akt. Psán na thema: ani milenka nerozumí osvobozené
duši myslitelově. Jest smyslná a chce rozkoš tam, kde ÍilosoÍ jest

ochoten dávati _ deklamaci.
. Pát akt. Propadáme již dočista alegorii. osvobozen du-

chovjl člověk, Daniel, jde do hor stavět, patrně z mlh a slov, tu
povědomou ,,duchovou akropol nového království.., jíž dostoupí
jen vznešené a čisté duše:,,nepÍátelé její zahynou ces!.ou l-< 

"í...
iak vysoko bude čníti pro vztek jejich nechápání... (l mladosti
moje, tvé opozděné echo!) Ale cestou potká se se svJrmi spolu.
v áci revolučními, zejména s bratrem Šimonem, kteŤí mu ne.




