
1791Ť8 kevního i uznáni právnÍho s mužem od Ženy rozveden;im _

vlastně: žila bg, neb; t tupé pÍedsudkové zloby lidské, která se
vybíjí pŤi každé pŤíležitosti proti rušitelrim Ťádrl společensk ch:
otl slavné zemské školní rady až do služky, všecko a všichni
pronásledují idealistick;t párek. . .

Drama p. Kučerovo vidí věci života pohledem hodně po-
vrchním a plaiduje pro svou thesi prostŤedky, které pňipomí-
najÍ místy argumentaci klerikálních kalendáŤri: dotykají se spíše
kapsy než intelektu. Lepší jest z něho jen první akt, kter;y' ma-
luje mravní rozvrat ,,kŤeséanské.. rodiny místy s jakousi schop-
nosti pozorovatelskou, že|, že ne dost,i privodní: reminiscence na
arralogické situace z ruského dramatu, z Měšéákri Gorkého, ze
TŤí sester Čechovov1ich, vtirají se velmi rozhodně. Ale pak roz-
bíhá se drama riplně v písku banálnosti a mělkosti, bezděčné
naivnosti i komiky.

Dá se těžko pochopit, proč psal tuto hru p. Kučera. Co zde
chtěl povědět, Ťekl pŤed ním pŤece tak definitivně a velkolepě
lbsen, a jest dnes první povinností slovesného umělce (nebo
člověka, kterf touží po tomto jméně), aby znal dílo sv1ich pňed-
chúdcrl a ušetÍil nás mdlfch odvarri a polovičatych napodobe-
nin. V PŤíšerách jest Ťečeno s jedinečnou tragickou silou a roz-
hodností, kam vede manželství státem a církví uznané, ale uza.
vňené bez lásky a duševního spŤíznění; proč podávat nám po
nich tuto zbabělou a chudoduchou polovičatost?.. .

ManželstvÍ bylo sehráno ochotníky a žáky i žákyněmi dra-
matickfch škol často ne bez dobré vrile a snahy, ale většinou
s pranepatrn;fm uměním. Hlavní rilohu Dagmary, rilohu znač.
ného objemu i rinavnosti, nesla slečna Dočkalová s pěkn m
vnějším zdarem ne nezaslouženfm; k hlubší tvorbě psychické
tato role, advokátsky autorem pojatá, pÍedstavitelku ovšem
nemoh]a dovésti; neboé herecky a psychologicky nábadná jistě
není.

Ná,rodní diaadlo: Motll, ueselohra od G. B. Shazoa; Sm,rt

o dy s sea, trageilie J aro slaa a V r chlického

.NIotfl jest jedna z Neutěšen;.ich her proslulého irského dra-

matického causeura a byla napsána pňed patnácbi lety. Motfl

pŤipíná se zevně na tehdejší ibsenism, v Anglii pošetile chápany

a zneuživanf pŤáteli i nepňáteli, ale jeho humor, něktly neho.

rázny, jeho karikatura, často groteskní, míňí hlouběji - míňí,

ale ne vždy pňesvědčivě a jasně zasahuje. Moderni mrrž, kťer;i

chce b1iti jen mlsalem a pňíživníkem lásky bez závazkťr a povin-

ností a prchá proto ihned od ženy, u niž vzbuďil hlubší cit

a touhu po pevném svazku, jest jistě cosi typičtějšího, než aby
musilo b1fti lokalisováno do klubu pitvorn; ch ibsenistri lond;in-
skJ,ch; totéž platí o ženě, která marně snaží se umlčet' pocl
mÓdní ideovou maškarádou své vlastní poslání erotické, jež do-
vede se propálit na povrch s tou drastickou bezohledností, ja-

kou znali již a cenili na pŤírodě antičtí básníci; item o vědecké
monomanii problematick1fch učencti, která vidí v nemocném
jen ,,pňípad.. a materiál k pokusrim atd. Není pochyby, že
v těchto motivech jest látka k trpkému, tnisantropickému sar'
kasmu, k opravdové veliké karikatuÍe, dravé, mstivé a nená-
vistné, že tu jsou struny, na nichž by mohla Musa msty, ironie
a misantropie zahrát písefl plnou žluči _ ale Shaw nevytěžil
těchto motivťr v žádnou rozhodnou krajnost; stanul na pŮl
cest'ě, spokojil se pouhou groteskností situace, kterou jinak inter.
pretuje dobromyslně, s jakousi vlažnou žoviálností.

Dramatickému i uměleckému činu hry Shawovy vadí, že tyilrl
motivy nejsou spolu svázány vnitŤní logikou; běží vedle sebe
a proplétají se t;imiž osobami a situacemi ryze vnějškově, bez
vnitŤní nutnosti' odtud roztŤíštěnost a malá vnitŤnÍ pi.esvědči-
vost a drisažnost hry Shawovy; jest pŤíliš patrno, že pitvornosl,
a nehoráznost situace jest nejčastěji všecko, za čim se autor
žene. A kde zazněla jemnější struna, tak na konci posledního
aktu, byla našl interpretací hereckou pŤeslechnuta a pŤehlušena.
Tato interpretace nevystoupila ni]rde patrněji nad vnějškovou



1 8 1180 šablonu a rutinu, ani ne v pÍedstaviteli titulní role, p. Schlag.
hammrovi. -

V tragedii Vrchlického, napsané pÍed dvaceti pěti lety, tedy
v době vrcholu lyrické tvorby Vrchlického, nedlouho po Do-
jmech a rozmarech, rozstoupily se zatim všecky vnitŤní trhliny
a ukázaly i povrchnímu zraku rižasnou nedbalost a zvrácenost
celé stavby; kaŽdf, kdo má jen trochu smyslu pro dramatické
dÍlo, pro zákonnost a stylovou jasnost jeho stavby, odnesl si
dojem, že Vrchlickf není a nebyl dramatick;il básník. Styl dra-
matu jest nutnost, zákonná určitost a jednotnost akce, soustňe-
děné v čist1i vzorec sil a motivri; to bylo však vždy cosi cizího
Vrchlickému, kter1i spokojoval se více méně pravdě podobn1fmi
nebo nepodobn;imi možnostmi a náhodnostmi, laxnÍ nedbalostí,
jíž nesnese ani povídka, kt,erá chce činit nárok na styl. Malost
a malichernosJ dramatické koncepce, povídková nebo libretová
pohodlnost a naivnost vtírají se dnes každému pozorovateli
s bezespornosti tak rozhodnou, že jest až pokoňující.

o Žalostnf vfslednl dojem večera pŤičirlovala se také poctivě
nová v;iprava a nové scénovánl p. Steinsbergovo - chudé,
bezduché, nemyslivé, operně konvenční a nasládlé _ bezděčná
karikatura pravé dramatické režie. Není tím ovšem vinen jen
p. Steinsberg; prav;Í vinník jest jistě dnešni uměleck1i, recte
neuměleck1i duch, kter;f se zahnÍzdil v činohŤe Národního di-
vadla. V činohŤe Národního divadla pracuje se den ze dne méně
a méně, nedbaleji a nedbaleji. Není uměleckého svědomí, není
uměleckfch cÍl , není touhy a radosti z práce, neni uměleckfch
kriterií. V1fďedkem takového pozvolného ripadku jsou pak ve-
čery, jako bylo toto nové nastudováni Smrti odyssea, kdy nc-
mohoucnost a nevkus dusí tě jako mrlra.

M ěstské ilia aiJlo uinohr ailské : Triplep atte o iI B ernarda
a CoilJernauxa

Triplepatte jest patrně dozvukem letní sezÓny Vinohrad.
ského divadla _ veselobra, která brzy zapomíná evého lepšÍho

náběhu, karakterového jádra, jeŽ vězi v jejinr rekovi,. a. zv-rhuje

. " " . r * s r . unep r á v ě j i s k r nouab r i l a n t n í ' T r i p l epa t t r i pŤezdí .

.*ii i"te-usi vicomtovi po jeho závodním koni, kter1i zaráži

'.' 'pria pňekážkou a nepňeslročí, nebyl-li citelně pobídnut. Stej-

no'''..o'nodně vede si jeho pán v driležit;.ich situacích svého

života a ovšem v nejdriležitější z nich, v ženitbě: prchne ještě

z radnice, kam jej zavlekli ke sĎatku jeho pŤátelé. Teprve po

lt"naat.', pŤenechán byv sám sobě, prost nátlaku, rozhoduje

.. ."oloa"1fm rozhodnutím pro tutéž dívku, které se děsil,

t.ayz t. ní byl nucen _ což jest tak cel1il psychologick;f fond

i.ipr.p"ttu; že není valn;il, netŤeba dok.ládat. Sehrána byla tato

f.a,'cou"ská fraška svižně a s patrnou chutí; pí Beníšková a pan

Zakopal zasluhují v ní čestné zmínky.

Ná'roilní ilit:aillo: Felixe Saltena odjinud (TŤi aktoalt,y:

Hrabě; o žiuot; Zmrtafchastá,ní)

NÍlad$ víde sk1f novelista a feuilletonista Zeitu, pal Felir

Salten, spojil pod tento název tŤi aktovky, v nichž všech jsou

lidé demaskováni, v nichž poznávají naráz pod tlakem osud-

n ch situací ze sebe nebo z ji' '1r.t', co by jim jinak zristalo na-

r,ldy utajeno, v nichž ironické tahy šachového mistra, lrterému

se rite život nebo osud, drou s těla kťrŽi a vynucuji a vybahují

rra boží světlo upŤímnosti více méně cynické, které by jinak

zrlstaly ulrryty hluboko v temnu. Po každé dostane se u p' Sal-

tena někdo do situace vj.jimečné _ na ,,drtthÝ bÍ+.. - od]rurl

r,idí a cítí, co by neviděiá necítil, kdyby nebylo toho.to zorného

hlu, odkud uzavírá ričty se životem a vypoŤádává se s ním

i se svÝmi spoluhráči.
Tu lest nejprve rnlad hraběcí rrovomanžel dernas]rovárr

hmotně s,,ym soke'n jako prost;i sklepník, kterf si neprávent

pŤisvojil tiiul hraběcí"a podvodně tedy dosáhl ruky své' ženy
_ ale revanší hned zase áemaslruje demaskovanec mravní ubo-

žáctvl svého soka a celou bídu aristokratické kasty, do níž se




