
možnily život v něm; bytostí, literé vzaly na svá slabá bedra
rikoly, s něž nejsou; bytostí, jejichž osud jest jim jaksi vnucen
z vnějška nebo povolností jejich nitra, pňíliš dobrého nebo sla-
bého, ne pňirozeny vyraz charakťeru plně vyžitého a rozvinutého,
nybrŽ tajemná klet,ba jeho malomoci.

Takoqi jest tento Tristan p. Mayerriv, pojat;Í velmi samo-
statně a odchylně od Tristana Wagnerova. Život sv1fmi tvrd1fmi
plameny dovede na chvíli zapudit z jeho zornic snovou tmu, ale
trvale pÍizprisobit oko jeho světlu nedovede; zbj,vá mu po nich
jen lrolísavá a pochybovačná touha, jen zrazená nejistota, která
nedovede nikdy již rozhodnouti, kde jest jeho pravá vlast a
opravdová radost i pokoj. Bojovná žena, smělá, hrdá a odbojná
Isolda, znamená mu všecky démonické mocnosti života soustŤe-
děné v jedinou bytost, slité v jedinf tvar: amazona, která vraždi,
i když se vzdává a protože se vzdává, jejíž rukou zasazené rány
hojí se zLéžka, jejímiž rty vt,isknuté polibky nehojí se vribec...

Jest několik velmi jemn;ich a promyšlen1fch psychologickfch
montentrl v básni p. Mayerově - v básni, tŤebas byla psána prÓ.
zou, neboé básní jest, Tristan svou stavbou i sv m v razem sty-
lově drŽen;fm, melodick m a pŤi jakési zastŤenosti a monotonnosti
pŤece dost odstíněnfm _ tak na pňíIrlad místo ve 3. aktě, kde
Tristan po letech touhy pÍekonává Isoldu, sen sv j, jakmile se
mu naplnil; stačí pohled na živou Isoldu, aby oči snem rozho-
Ťelé změŤily celou propast mezi snem a skutečností, stačí pohled
na ubohou Ritu, aby pobledla vedle tohot,o oddaného rybáňského
děvčete, zkrášleného jen svou vnitňní oddaností, královská p;í,cha
v bojné Isoldy. . . A hned pot,om stejně jemně cÍtěné finale bá-
sně: nenávist k Ritě, která ,,zasáhla v jeho osudy..;každé zasažení
v osud snivcrivmá následkem jen zpňetrhání jeho snovéhovlákna..'

Tristan p. Mayerriv jest šéastn1fm korekt,ivem jeho posledního
dramatu z Národního divadla, tak vnějškového a neorganického,
a zároveů mement,em básníkovi, pŤipomínkou prvního pňíkazu,
bez něhož není umělecké spásy: buď věren sobě samému!

Bylo by možno' aby wagnerovec p. Mayer dovedl ho pňe.
sl  echnouti?

Městské iliuadlo ainohradské: SchnitzleroL)a činohra

Žiaot uolá,

ŽivoLvo|ánení vrcholn1irm dílem Schnitzlerovym _ Lim je Zá-

voj Beatricin, a spíše ještě osamělá cesta - a pŤesto vděčně kvi.

tuju Vinohradskému divadlu, že jej uvedlo na s\rou scénu. 1\e že by

to bylo veiiké nebo silné umělecké dílo nebo dokonce básefi, ne

že by to byla práce tvoŤící nové hodnoty, ale proto, že jest t,o

rozkošn1f epilog opozděného romantilra, podobenst,ví snové me-

chaničnost,i a osudovosti, kt,erou jest živoť. Schnitzler není velik

dramatik, jest jin1i'm zprisobem, ale obdobně jako Grillparzer jen

clramatick]i elegik. Nemá svého dramatického stylu, i v nejlepši

své práci, v osamělé cestě, pracuje hodnot,ami lbsenov;imi, pŤi-

zptisoben mi jen své polo melancholické, polo ironické duši

a vídeĎskému erotickému ovzduší svého díla. Neboé Schnitz]er

má erotickou kulturu ryze vídeůskou, jako ji má ve vyšší sféŤe

Grillparzer a v nižší Strauss, ale erotickou kulturu velmi vyslo-

venou; není tv rcem noqi'ch stylov]ich nebo životních hodnot,
jest jen kouzelníkem citov;fch nálad, ripadkovfm gourmet, kter

vychutnává posiední sladkohoňké kapky v poháru a umí se za-

hledět laskav]im, teskn1fm a chápajícím zr"akem do hasnoucích
podzimkoqich féerií životního snu ' . .

Život volá má z dramatu jen vstupní fanfáry prvního aktu,
jen skoupě vyměňené spaciurn mezi zločinem a rozkoší v aktě

druhém _ pak rozbíhá se do písku, rozpl;fvá se v epilog, kterfm

byl svou vnitŤní podstatou vlastně jiŽ od začátku. Poslední akt

ncní již než komposice čistě dekorační, cosi jako bocklinovsk1f
obraz komponovan;i na meditativné thema o snové pomíjivosti
života a stavěn;i na protikladu poučeného a zhoÍklého věku do.

spělého a sladce nevědomého dětství, hrajícího své první hry na
jarní louce čerstvě rozkvetlé. . . Melancholick$ epilog nad živo-
tem, povzdech těch, ,,jimž ještě slunce svítí... V posledním aktě
vracejí se dvě typické schnitzlerovské dívky z v;pravy za
štěstím, zlomeny a porvány, jedna umírající, druhá, a to jest

horší, pokoŤená _ pokoňená Životem, kterf nám nedává času
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165164 neŤeknu ke štěstí, ale ani k zločinu, ktery má naspěch a znásil-
řuje, kter;f nejlepší své dary obklopuje hrrizou nebo ošklivostí
a nutí sestupovati pro ně do bláta, kt,er;Í dává nám čas jen k je-
dinému: plakati a tesknit,i nad nenávratn1;7m'.. Taková jest
píse měkk1y'ch rnelancholickfch houslí Schnitzlerovfch.

Scénován i vypraven byl Schnitzler s patrnou péčí a v mnohém
šéastně; pan Wenig rád dává se poučovat, získan;1imi z]<ušenost,mi
a ,,den kcinnen wir erlÓsen... Hráno bylo také s chutí a dobrou
vrilí, tňebas nevyrovnaně, neuceleně a mnohde ješt,ě ochotnicky.
P. Charvát, pí Táborská zasluhujÍ uznání, často ovšem ne za to,
čeho dosáhli, ale oč se snažili; zato někteŤí z pánri jsou nepouči-
telní i  nevyléčiťelní.

Městské diaaillo oinohrailslté: Y. Dykoaa, Rann,í ropucha;
I{ Le7eroua aeselohra V zakletém.zámku

Jest stará z]rušenost v malíňství , že skizzy iprostŤedních rnalíŤri
zdávají se často duchapln1imi, _ ale jakmile se provedoU, vI-
jdou z nich nudné, počestné, prriměrné a utahané' obrazy. ,,Byt
čtvrt hodiny duchaplnfm nebo zajímavym dovede i lecktery
mrlj lokaj,.. Ťíkával kterfsi grandseigneur z doby, do nÍž položil
p. Dyk svou Ropuchu, a aktík p. Dylrťrv hraje se právě pátná.t
minut a spíše o minutu méně než více. . . HriŤe bylo by již dovést
b1fti zajímav1im celf večer! Tuto moudrost, poněkud negativrrou,
pochopil qiborně pan Dyk a praktikuje ji se znamenit;im zdarem
odedávna. obmezuje se na skizzy a jen na skizzy; ani jeho tlusté
romány nejsou, umělecky mluveno, ničím než skizzami, Za ce!!
svět nedostanete p. Dyka k tomu, aby plně prokreslil situaci,
dopověděl své figury, zaujal jasné a otevŤené postavení k některé
otázce; za celJ,svět nevytáhneš ho z jeho interesantního pňítmí,
z jeho napovídavého a nedopovídavého, obojace neurčitého a ne-
jasného skizzaÍstvÍ. VÍ dobňe, že by bylo hned po mysteriu,
hloubce, zajímavosti, kouzlu.

Bluetka p. Dykova trvá tedy právě necelfch 15 minut, a již

ptoto zdá se Ťadě lidí nesmírně duchaplnou a geniáIní. Jsou to
prostoduší dobráci, kteŤí nikdy neviděli vedle sebe skizzu a pro-
vedené dílo a nemají tuchy o tom, jak dlouhá cesta vede od skizzy
k dílu a kolik svěžesti, síly, zajímavosti a kouzla se na této těžké,
kamenité cestě poztrácí. Aby tedy nebylo nedorozumění: oprav-
du geniálnÍ tvrlrci jsou ti, jicbž dokončend di|a, dila dopouězend
a uplně prouedend, mají tolik tajemství a ducha, kolik skizzy
jinJrch. . .

Zna|cijest velmi obtížno nadchnouti se aktíčkem p. DykovJrm.
Není v něm charakterri, byé jen trochu prohlouben;fch a pro-
kreslenjlch; nenÍ tam nic než několik stínri, několik silhuet, vy-
stŤiženjlch z černého papíru. Kdo se m že rozehňát pro tyto
figury nebo proti nim za těch patnáct minut, po něž se potácejí
po scéně? Kdo mrižeš vejít k nim v nějakjl poměr, když cítíš,
že autor sám nemá k nim žádného určitého poměru?

Aktík p. Dykriv jest pŤíznačn;.f pro p. Dykovo umění, nebo
lépe poloumění a neumění _ neboé opravdovym a cel;im umě-
ním nenÍ jistě, co provozuje p. Dyk. Ranní ropucha potvrzuje
mně jen mou starou diagnosu, že p. Dyk jest kombinátor hlavou
a jen hlavou, cosi jako skladatel více méně podaŤenfch hádanek
._ a ne básník, ne tvárn;f umělec, kterf cítí celou osnovu života
a jehož sebemenší zlomek nese v sobě nápověď všech jeho rozloh
a šíŤÍ. Pan Dyk čt,e mnoho _ čte nejvíce ze všech našich spiso-
vatelri _ čte snad více než čtenáňi z profese a kritikové, a čte
v;lbornou a znamenitou literaturu. A z ní kombinuje, pňestavuje
své práce; z'citátri, z reminiscenci, z nápovědí. Je to zvláštní
kombinačnÍ činnost umu a vtipu, pŤi níž nemají ričasti hlubší
duševnÍ sl|y, Z několika ťaktri, citátri, nápovědí vysouká si a
upňede si p. Dyk jako pavouk svou stavbu; ale je to stavba ne-
pevná, beze všech hlubších a vnitŤních nutností; kde o ni zava-
díš, tam se boňí. Tak jest tomu i s Ranní ropuchou. Hemží se
pŤímo nepravděpodobnostmi; celá situace, celá stavba její jest
nepromyšlená, náhodná, vymudrovaná.

- Tak hned na pŤ. zprlsob, jak vystupuje a vede si u p. Dyka
Ludvík XV., jest absurdnÍ (Ludvík p. Dykťrv, jakmile zvi, že




