
Ťene dÍla; jest nalepena neorganicky na dva pŤedešIé akty, které
se zase rozpadají v osamocené scény, neroztavené a neslité tvrlr-
čím žárem dramatick1im. Pan Tréval nalezne dramatick;f mo-
tiv v prvnÍm aktě, dáJi zradit a utratit Rifku Randovou Esthe-
rou ne ze zištnosti, ale proto, že vzbudila její žárlivosb * a ne-
dovede ho vykoŤistit; neví, co s nÍm počít, a pustÍ jej, nechá
jej ležet ladem. Nalezne jin1i motiv * churavou monstrosní
lásku EstheŤinu k drahému ]ramení _ a item: zase nedovede
z něho nic vykňesat ani básnicky, ani dramaticky. A tak první
dva alrty jsou prázdné rozběhy k čemusi, co nenÍ síly domyslit,
a celek dialektika, ohrožená pochybnostmi a spornostÍ se stran
pňíliš mnoh;'fch.

Dramatik jest mezi básníky to, co architekt mezi vytvar-
nÍky; architektem nenÍ již ten, kdo umí kreslit nebo malovat,
architekt musí myslít prostoroaě, tvoňit, čIenit, organisovat, vY-
víjet, vytěŽovat prostor; dramatik podobně musÍ rngslit uguo-
jouě a hodnotit a vytěžovat největši množství osudového děj-
stvl z daného lidského materiálu. Parr Tréval jistě není dra-
matikem; ve své Válce boh myslÍ a cítí pňevážně novelisticky;
styl dramatu - spojení charakterrl a osud _ jest cosi, co mu
uniká. Nalezne-li kde něco, jest to jen drobná náladová zají-
mavost, novelistická fabule, ale ne dramaticlrá nutnost a zá-
konnost.

Z herecké interpretace zasluhují zvláštní zmínky paní Hrib-
nerová za svou typickou ukázku tvora venkoncem plebejského
a nízkého a pí Dostalová, temně žhavá pňedstavitelka Esthery,
a z pánri Flurt a Vojan' _

Rozepisovat se o poslednÍ anglické novirrce našÍ scény, Ve-
lebnÍčkovi, bylo by maŤením času i místa. Jest to sousedsky
prostoduchá komedie pňevlékacÍ, v níž se s ohromn11inr apará-
tem osob podniká parforsní honba za nádhernou dranratickou
trivialitou, kterou také nalronec uštve autor až do nechutnosti.
Herecké provedení této pitvorné a nudné pseudoromantické
komedie, položené do tňicát;Ích let minulého stolett, bylo jí
kongeniálnÍ, to jest prostňední a banální.

Městské diuaillo ainohrailské: Gerharta Hauptmanna BobŤí

kožich; Henri Becquoaa Paíížanka

Proslu]á komedie Gerharta Hauptmanna, dnes již historická,

vynesla Vinohradskému divadlu večer neobyčejně šéastnf; se.

tkalo se tu všecko k plnérnu ťrspěchu: bystrá režie p. Šubertova,

ctobr;? pieklad, vervní souhra, sytá, místy drastická nota ši-

roké hauptmannovské komiky, bližší našemu herectvu než

zdrželivá nebo pov1fšená světácká ironie Írancouzská nebo le-

dová grimasa anglická' V novější době klade si Hauptmann

často vyšší cíle umělecké a bojuje těžší uměleckf boj, jejž uznat,i

b1fvá často malá ochota _ ale málokdy stvoŤil cosi tak orga-

nicky plného a celého, t,ak zabydleného všemi nevybíravfmi

instinkty života, jako v této hie, jejíž charakter jest pňíliš zce

opsán podtitulem,,z lodějská komedie.. .  Sat ir ická tendence

Hauptmannova, namíÍená proti pruskému soudci, kter;f místo

péče o spravedlnost provozuje vysokou loyální politiku, nanáší

někde barvy pŤíliš silně; zde měla b1iti herecká interpretace
diskretnější a ekonomičtější a mohla touto zdrželivostí dosíci

silnějšího ričinu než vtíravou ochotou. Ale i tak podáno bylo

několik menších riŤednick1ich šarží s dobr;i'm pochopením a pěk-

n;.im odlišením a hlavní šarže, p. Boleškriv Wehrhahn, vytvo-

Ťena byla i z hlubší hereclré intuice. Velmi nesnadná jesb role
pradleny, tak šéastně naslouchající všem nápovědím svého
chytráckého životního pudu, volajícího ji k vzestupu společen.
slrému (v pokračovánl BobŤÍho kožichu, v Červeném kohoutu,
dává již pevn1i základ společenské kariéňe své rodiny), slučujícl
nejhrubší egoism a nízkou bezohlednost své pŤírodní rodovosti
se svatouškovstvím a pokrytectvím i s touhou po společenském
vzdělání, a jejíž špatnosť ustupuje pŤece jen do stínu pi.ed je-
jím neumoŤiteln m vitálním pudem a jeho prohnanou nevybí-
ravou parátností. Paní Zelenková vyrovnala v šéastnou rovno-
váhu skoro vŠecky tyto živly jejího ]rarakteru. _

Zato velmi nešéastné bylo pŤesazení malého arcidíla, Bec.
quovy Paňížanky, této květiny typicky Írancouzské, na vino-
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174 hradskou scénu. Mám pochyby o t,om, je-li možno vťrbec kde
s jevišt,ě mimo paŤížské divadlo Antoinovo pochopit zvlášt,ní
natrpklou vrini této hry a užiL ji, Becquova komedie, hraná po
prvé pŤed dvaceti t,Ťerni roky na Théátre de la Renaissance,
pŤeclběhla o mnoho honri svou dobu. V době moralistick1i?ch
traktátri Augierovfch, Dumasova sentimentalismu a Sardouova
efe]rtnictví pověděl kdosi bez frází, kliclně a věcně snrysl života
a společnosti, jak jej viděl sv1y'm nepodplat,n;fm zrakem; měl
odvahu klidné a hoňké pravdy, kterou pronesl s chladn;im dis-
kretním směvem, s jak11im si sděIují své zlrušenosti lidé vel-
kého světa, dobňe vychovaní Lidé z dobré společnosti, kt,er]im
jest stejně nevkusno rozhoňčovati se jako pošklebovati se. Vy-
spělÍ kulturní duchové, jako je Henri Becque, konstatují ján
typ, Íormulují zákon a glossují jej nanejv1iiš pokrčením rameny
nebo diskretním, trochu unavenym směvenr.

Nerispěch českého provedení jest právě v tom, že herci naši
nedorostli posud této vysoké kulturní rirovně; podali nám nižší,
sentimentální a hrubě pointovanou variantu Paňížanky, pielo-
žili si ji do tendenčnosti a hráli s udivenou driležitostí věci,
které jsou autorovi i cizímu obecenstvu samozŤejmé a jasné
a nad nimiž se nikdo zvláště nepozastavuje.. .  Sehrál i  se žabí
perspektivy to, co psal a myslil autor s perspektivy ptačí.

Ve věcnosti Becquově, v jeho vrili ke klidné a trott.e pravdě
jest, lilasicismas jeho práce _ neboé tato komedie, zdánlivě t,ak
lehká, jest celá prokomponovaná a sestňeděná s velikou moud-
rostí, jak jest uzavŤena mezi roztržku s milencem a návrat,
k němu. Žena mučená žárlivost,í milencovou, jeho neodbytn;fm
sentimentálním naléháním i podezíránÍm, jeho vrtošivou tyra.
nií, vrací se k němu po pětiměsíční episodě s hladk}im cynic.
k1iim mládencem _ lrdyž se byl pokál a zkrotnul ve své náro-
kovosti a když ona nyní po chladném, konvenčním a brutál-
ním Simpsonovi jest uzprisobena lépe ocenit jeho intimnější
a sentimentálnější ráz. Tedy totéž gesto, ale podané po každé
za jin;fch okolností, a proto rrizně hodnocenď a vykládané. . .
t,aková jest diskret,ní ironie hry Becquovy. To všecká jest ovšem

pÍíIiš subtilnl, váženo na piíliš jemn;fch vážkách pro naše obe.

"enstvo, 
které touží stále po podtrhávanJ'ch divadelních rimysl-

nostech a barevném bengálovém osvětlení.

Nejpochybenější z vinohradsk;Ích interpret, byl p' JiÍikov-

sk1i; tento pán skreslil Lafonta v pitvorného tatrmana, kdežto

celá jeho směšnost jest jen v tom, že citová tyranie jeho naráží

na nezkrotit,eln;i pňedmět, o kter;f se láme. Poměrně méně ztra-

tila PaŤížanka v hereckém pŤekladě pí Beníškové.

Ná,roilní iliaadlo: LuiJuíka Fuld'y Janek

ovoce mdlé, blátivé chuti nabízí ti již skoro soustavně správa
Národního divadla i sv1imi pŤeklady: po pitvorném, konvenčním
a jalovém Velebníčkovil tohoto Fuldova Janka, stejně pitvor-
ného, stejně ]convenčního, st,ejně politého jahodovou omáčkou
- a zase jen novou odrridu divadelního lžiidealismu a literár-
ního lžiromantismu. Ubohf idealism _ j"k je bezděky ztraves-
tován ve hie Fuldově! Jen pied takovfmi pňáteli chrari mne,
Pane, mohl by si povzdychnout' Jak žalostnf idealism, kterf
se neumí vypoŤádat čestně ani s nejbližším žívotem a skončil
by v blázinci, neb;Ít _ Ó toho dojemného ]rorektivu ze star ch
Nieritzoqfch povídek! - amerického str;ička, pardon, nějaké
americké rniss, která - j"k již jsou americké milionáŤky všecky
trochu zpražené a žádostivé novfch sensaci - zamiluje se do
této buchťičky o zcela ideální zavaňenině! A jak nakonec jest,
pŤece jen ctnost odměněna, a odměněna velmi pňesvědčivě:
americk1imi dolary _ což jest patrně myšleno jako svrldny pňí-
lrlad dospívající mládeži, jako povzbudivé slovo básníka _ idea-
listy, že ani tato kariéra není tak bez vyhlídelr, jak se zdá ,
a mriže vést k něčemu! Amerika, která odměriuje milionovou
nevěstou ideální sm šlení a život zneuznany Evropou - to je
pohádka tak pitvorná a nehorázná, že mohla se zrodit jen
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