
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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184 práce: drama Šubertovo a Stroupežnického. Tyto tňi h.y -
vedle Vrchlického Lady Godivy,'zcela s]abounké veselohry Le-
gerovy V zakletém zámku1 a Štechovy banální pňedměstské
Íraškyz _ veze v těchto dnech Vinohradsko divadlo ukázat
Vídni _ pokud jde o uměleckou hodnotu, koŤist jistě proble.
matická, pokud jde o dráhy našeho dramatického vyvoje, ukáz.
ka jistě ve]mi jednostranná a vybíraná pod zorn;fm ínt.- velmi
loudavého konservatismu. . .

Správa neposlala mně včas poukázek na sedadlo, a tak ušIo
mně pŤedstavenÍ obou her. Nahradil jsem si je, jak jsem mohl:
vyhledal jsem si v knihovně knižní vydání oúoo a.ď-at a pňe-
četl jsem si je znova; zna| jsem je ovšem i ze staršÍ četby, ivi-
děl pňed lety jejich provedení na Národním divadle; analyso-
val jsem je tehdy i v kritickém referátě.' Byla to tedy rek"pitu-
Iace a oživení star11ich dojmri _ ale rekapitulace teskna a oži-
vení bolestné. Čas, kritik nejstrašnějšÍ, vykonal zaLim na obou
pracích své dílo ukrutné spravedlnosti. NLvím, kdo to Ťekl, ale
byl to moudry muž: s divadelními kusy jest to jako s loďmi
špatně nebo ledabyle stavěnymi. I\a prvni pohled v pŤístavě
nepoznáš snad mnoho; ale dej jim ,,ytoo''ut několik velik;rch
plaveb a všechna povrchnost, pečIivi skrytá, všecky nedo-
statky, všecka malost a vad'nost v koncepci, polovičatost, která
nedovedla nebo necht,ěla domyslit _ to všecko vyjeví se s jis-
totou, žeI, pŤíliš nespornou a nepochybnou.

. I na obou pracích rozstouply se zatím všecky trhliny a zívají
dnes velmi rozhodně na pozorovatele svou niau. ovsem, budiž
hned Ťečeno, Stroupežnick1f drží se lépe než Šubert; ,,,ot ui..
tvárné síIy básnické, byl svědomitějši a hlubší i zajímavější
umělec, má ve vš'em, al.9woř místy, jakousi jadrnou op"",,do,,o.t,,
tŤebas chudoduchou, tňebas stňízlivou a šedivou, tňebas básnicky
neposvěcenou. Nešťastnou jeho sudbou uměleckou byla jakási
bázlivá těžkopádnost, nedrivěra ke vzletu, duch, kfu;' se rád

drže| nizko pŤi zemi. ostatně: Hrobčickf neni rrejlepší hrou 185

Stroupežnického; Žák vytečník a Na Valdšt.i7nské šachtě jsou

vÝraznějsitro a hlubšího umění, umění, které alespo po někte.

r1ich stránkách pokouší se o typy psychické a osudovou zákon-

nosL a také jich alespo místy dostupuje. Hrobčického zabíjí

umělecky nepŤíjemná ušlechtilost tendence v kalendáÍovém

smysle slova. ona jest pŤíčinou schematické kresby karakterové,

oná nutí básníka, aby koncipoval prázdné nebo poloprázdné

figury jen právě pro tuto misi stvoŤené, ona brání mu, aby ne-

sestoupil k hlubším složkám lidské duše a obmezil se jen na ty,

lrteré vyhovují jeho pohodlnému apriorismu. Vedle toho jest to

snaha lokální ka.akteristiky, která poutá autora a plní jej kla-

mem' že dovede nahraditi vlastní básnickou invenci a koncepci.

Nešéastn1f blud! A jak rádi a znova a neustále bloudí tímto

bludem čeští autoňi! ostatně dá se tato pÍílišná ochota pochopit

a vylvětlit: je tak pohodlnJr a odvádi od vlastního tvrirčího díla

uměleckého. Takové bludy nalézají vždycky nejvíce a nejsnad-

něji sluchu.

Intimní iliaaillo recte Šuanilouo iliaaillo na Smíchoaě:

Abigail H. Horákoaé Jaruí aody

Jarní vody jsou opravdu veselá hra v prostoduchém, bodrém
a obmezeneckém smysle slova. Jak by také jinak! Vždyť jest

tam na pŤ' jak;isi rozviklan1f a vypelichanjl učitel-vdovec, kterf
hledá _ chachacha! _ insertem nevěstu, a než se rozhodne pro

svou někdejší žačku, vyzkouší ji z násobilky. (Lenynka b;ivala
slabá v počtech!) Jest tam dále pan mistr, kter1f rád čte napínavé
romány a jemuž za t,o z|e činí paní mistrová ; t;iž pan mistr nenÍ _

chacha! - oblečen, když troubí k nějakému prrivodu nebo pro-
cesí, a zle se vzteká, když nemriže - chachacha! - dopnout
límec a když jeho sváteční kabát není v poŤádku; item tyž pan
mistr hrozí v každém akt,ě několikrát pohlavky prostoŤekému
a všetečnému učedníkovi' Jest tam dále husa a zajic, lrteré mají

l - Yiz zde str. 167l
Yiz zd.e str. l4b-a n.l
Viz Kritické projevy 2, str. 75 a n. a g2 a n.J




