
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




