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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



182 r,loudil, a padá do společenského propactliště, jemuž se ÍÍká kri-
minál, jako nrravni vitéz, osvětliv se velmi 

"áji.",,y* dialek-
tick;im sr,ětlem, piesvědčiv v několika minutácir, kteíJ mu zl1r-vají do zaLčeni, svou ženu i o své genialitě, t<tera chtota a do-vedla korigovat nedopatňení bňícli]ského o.uáu 

" 
pri.oJy, i o svéIásce k ní a diváka o tom, že opravdu hyneme .,,y.i .tno.t*i.

To všec]ro je myšIeno netriviálně, jisknrě, a v"že.,o na scénusmělou rukou a.směI;1im duchem, k rf místy pŤíIiš ještě koke-tuje s vlast,ní virtuo.sitou, s jakou dovede pí.áar'"ť |rutazty,jež si nakupil sám do cestv.
Tu je druhá hra, jejíž tour de force čpí již žong!érstvím ne-bezpečně theatráIním'. Látka hry o zivát zatibih";;;. Salte-rrovi tak, že zpracoval jedriu její variantu i v novele _ vari-antu pť.íkňejší. Tani p. Hugo provecle opravdu vrazdu na svémněkdejším učiteli a nynějším ivakovi,. t<tery ;-; "ya'ázaí 

svyrnchlubivym plebejstvím a svou lékaŤskou neš.i.,,á,ti a nejem-ností _ zde stači jen hrozba vraždou, aby se demaskoval tento}réros vědy, práce a svépomoci a lacin1f p.pi"o,,y-,,.oralista;
aby se objevil pňed ristím namíÍeného .u,,ot,,."u tím, kymvpravdě jest: zbabělcem a zaryt11im záškodníke-, *už.,,. .u-rové msty a malé nenávist,i. AIe: jakou cenu má pri""a'i taktovynucené? Vyražené z člověka lílenstvím strachu ze smrti?A jaká jest uměIecká hodnota takové tortury? Pochybuju, žer'ětši než eÍektní theatrálnosti.

TňetÍ číslo - veselohra _ má sujetenr groteskní nesnáze,které ustrojil sobě..i jinfm čIověl<, když byl;";;.;;ilém loži,v situaci zcela v;iijimečné, provedl neméně q;ijimečnou ušlech-tilost a dal se oddati *. .,,.i.no.' milenkou, na niz nevzpomnělsnad deset let, a zapomněl pak mimo nadání všech zričastně-rr]fch zemiít, n1;ibrž vrátí se áo r.šedního života a světa. V tétopitvornosti chvěje se i ]rus melancholie, které ',. ,,zJf.ao.,.at"vyvážit naše herecká interpretace, nejméno inte"p.etale p. Sei-fertova. -

. P.1i Salten, jak vidět, učil se u Shawa a jinych západníchironikr, divadelních; sama základní koncepce jeho hry, ironické

áornaskování rrizn;fch životních hodnot, lidskfch i společerr-

]io"t'. iest shawovská' Paradox, na němž stavÍ své hry, i ritočná

íoir."i"a verva jeho jsou také znaky typu shawovského. Není

l""nuw, jsou to práce bystrého dialektika, psychologa-kritika,

t*.ďi*u -yšleny jiskrně a podány ve"vně; škoda jen, že tato

,itoeno't nejde leckdy do hloubky, n;ibrž sesmeká se v povrcho-
.,,e;li tt'."trálnost. Škoda, tyto práce svití sice - ale nehŤejí.

zristava sffile málo pĎíjemnjl dojem více méně podaŤeného umč-

lého kousku. Jižto, že ke své dramatičnosti potŤebuje p. Salten

situací venkoncem v jimečnfch, vyhnanfch na skňipec, uka.

zuje, že mu jde spiše o brilantnost než o vnitňní zákonnou krásu

a iypickou ryzost. Stará idealistická estetika dramatická žá-

dalá.- a právem, dodávám za sebe _ jakési typické všeobec-

nosti dramatick1ich situací * situací, v nichž se zítra nebo po-

zejtŤí mr1žeš sám octnout. Všichni velicí dramatikové - od

stár;ich básníkri Ťeck;ich do Ibsena _ podávali také tyto vc-

liké generalisace životní: šlo jim právě o vystižení typičností

a zákonností života, o velikou poesii širj.ch rozhled , ne o vtiprré

rimyslnosti a jiskrné a bravurnl schválnosbi. Neusnadrlovali si

tak dramatickf ričin a dojem, jako si jej usnadůujÍ někteĎí

moderní.
Pňes všecko' co Se dá namitat proti aktovkám p. Salteno-

v1i,m, nebyl to večer umělecky ztracenf. Ani interpretace hc.

recká, až na některé v1ijimky, neznamenala - měŤena ovšern

relativní (ach, pÍíliš relativní!) měrou dnešního Národního di-

vadla _ minus; ale ovšem ke zvláštním eložím nezavdává také

slušného drlvodu.

Městské ihiaaillo uinohrailské: F, Á, Šuberta Drama čtyi chu.

illch stěn; L. Stroupežnického Václaa Hrobčickj z Hrobčic

Poslední dobou věnovali se na Yinohradech dramatické r"e-

trospektivě. o prázdninách nastudovali a nově scénovali Bo-

zděchovu Zkoušku státníkovu, nyní pŤistoupily k ní dvě starší
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