
118 dívka v rozpuku ženské síly a vfbojnosti; jest tu rozlomen1r atlvokát
Testa, cynik ze slabost,i; jest tu Kurou rozdrcen1i Horanskj', plaz pŤejet1i
obrovsk1im -vozem, jemuž neopatrně namanul se v cestu. Vždycky co
figura, to kus lidského osudu; vždycky člověk viclěn1i v osudné souvis.
losti karakteru a sudby.

rntonace RytíŤe Kury jest pňísná, někde i st,Ííz|ivá, ale také ne bez
velkosti; jest právě v myšlenkovém risilí a napětí, v opravdovosti obsa-
hové i formové, která nesnáší lyrického dekoru. Četba RytíŤe Kury není
snadná. Jest to román myšlenkové kletby a vyfruz vyclírá se často těžce
z vnit,ta látky. Někde jest abstraktnější, než snáší dílo umělecké abá.
snické;jinde jsou nehoráznosti a násilnosti, jimž bylo možno snad.no so
wyhnouti (,'Stál jsem teď na ulici, doslova stál' a vše stálo ve mně..,
str. 86 a j.). Piesto: tento vytaz má ve s.i'1ich chvíIích i pod'manivost
i vrini, byé natrpklou. Á jest i širší, než by se zďálo: vedle rozpětí a napětí
myšlenkového d'oved.e vyjádŤiti i citovou něhu, jako v krásné scéně
odŤíkavé lásky vypravovatelovy ke kouzelné paní Testové v slunečn;i
den ve Stromovce.

Povídka Blíženec štěstí nemá aspirací jako ,,I(ura.., ale ani ona není
bez kouzla. I ona jest myšlena, cíténa a vyslovena nebanálně' x'antastika,
bud.iž, ale pod touto fantastikou jest cítit jemnější sklad a zámét, než
se zďá na první pohlecl.

Nárrldní divadlo

H. Bahroay Děti

Bahrova nová komedie má jeden .i'rcholn1i moment. kvrili němuž

st'ojí za poslechnutí celá. Jest na konci druhého aktu. Mlaďí milenci _

on aristokrat. ona hrdá na svou ,,selskotr krev.. - dovídají se, že jsou

bratrem a sestrou (pŤesně: polobratrem a polosestrou, majíce společného

otce) a že nemohou se tudíž manželsky spojit. To je rána hromová,

která spadá z čista jasna. Jak ji pŤijmou? on podrobuje se vnějšímu

faktu s bolestí, s utrpením, se zoufalstvím, ale podrobuje se mu. Jinak

ona: vzboďí se celá proti němu, odmítá ho, neuznává ho, uesklání se

pŤeď ním jako pŤed mravní nolmou. jako pŤetl něčím, co jest možno

jen pŤijmouti, ale ne diskutovati. A jak kďybychom se byli vzali nevě.

douce o tom? Jak kdyby byl otec, kter5i ti Ťekl tuťo strašnou novinu,

zemŤel raněn mrtvicí chvíli pŤedtím? ona nedovede pochopit prostě,

že její cit _ ta jecliná jistota, kterou má č]ověk o sobě i o světě - mriže

bft vywácen nebo usvěďčen zelrži néjakj,m vnějším faktem. To je scérra

značné síly básnické i myšlenkové, hodná velikého autora, moderního

vnuka Rousseauova. Bahr nazva| se sám v kterési autobiografické črtě

,,anarchistou, nebo Ťekněme to tovnou, Japoncem.. (bylo to tehdy

v době války rusko-japonské a nechué k absolutistickému Rusku klaclla

mezi obojí pojem trochu pošetile rovnítko). V tu chvílj vitlěl opravdu
dobňe do sebe a odhadl správně svou force. Bahr v nejlepších dílech
sv5ich pije sílu z věďomí o nutnosti a prospěšnosti vzpoury zvláště

v tomto starém, seschlém, odumŤelém Rakousku. Nejlepší jeho práce
jsou inspirovány rozkoší lámati zákony a otevírati nové clráhy a možnosti
silám pŤíliš dlouho vězněn/m a dušen1im starrimi zhoubn/mi konven.
cemi. Bahr jest bouŤlivák, kter1i by ráď vyvolal bouŤi, pŤestože tuší nebo
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121120 vi, že by byl sám její oběií. (Tato nesobecká bezosobnost' toto umění
dovésti si odmyslit svrij osobní zisk nebo nezisk v tomto velrni chou-
lostivém piípadě jest heroick)i rys u autora, kber jinak nechce o he.
roismu rnnoho vědět, a tím mně mil1i. Takové rozkošné neďrisleďnosti,
hle, toé koŤení a rozkoš života!)

Bahrova poslední komedie jest hymnem básněnfm na cit a básnil
ji vnuJ< Rousseaua, pŤedchriclco Yeliké revoluce francouzské. ,,Nemáte
nic, ry ubozí lidé, než svťrj cit. To je jectinf váš statek, jediná vašo
jistota. Mějte tedv, k čertu, odvahu k němu,.. tak nebo poďobně vy-
slovuje se kďesi v této hŤe slavnÝ chirurg Bahrriv. Á k]o má oďvahu
svého citu, toé právě jeho dcerka. Á béŤe tak3 odměnu svou. Tak zvaná
skutečnost, které nepovolíš, rozmyslí si to a pŤizprisobí se ti. Taklvá
je moráika Bahrovy komedie, morálka opravdu básnická a nebanální.
Statečně milující dívce dostává se dostiučinění; její cit viclě] hlouběji
a správněji než t. zv. faktum. Neisou bratrem a sestrou, a mohcu se
t,eďy vzít. Star1i hrabě pŤebíjí a paralysuje pŤiznáním tŤetího akiu pŤi-
znání chirurgo-i,o z aktu druhého: je-li chirurg faktick;im otcem mlaďého
hraběte, jest star1i hrabě faktick;im otcem d'cerkv chirurgovy. . .

Umělecké a technické dílo není však, žel, v Děbech na v ši záklaťlní
koncepce. Celá stavba Dětí stojí na písku a jest z písku a nutí k ná-
mitkám pŤíliš očividn1im, abych je zde musil rozpŤádat. Na Bahrovi jako
na umělci slovesném mstí se jeho anarchism; pŤíliš často improvisuje,
kde má stavět, pŤíliš ěasto podává feuilleton nebo causerii tam, kde máš
právo očekávat básnickou tvorbu' I Děti jsou často ne komeďií, t. j.
druhem dramatické básně, n1ibrž scénovan1im a ďialogisovan}im feuille.
tonem - feuilletonem ovšem leskl1im a tŤpytn1im, ale pŤece jen
feuilletonem. Plno dialektick1ich subtilností a v1ipadri i riposte slovnfch
poztrácelo se v našem provedení cestou s jeviště do hlediště a jiné,
patrně aby jich nepotkal t1iž osud, by|y, zďá se mně, zhrubeny. Kdybych
měl volit mezi tímtÓ clvojím z|em, rozhoďI bych se plo první' PÍes
všecko: nebyl to večer umělecky nezajímavy a ztracen1i. A ovšem tím
méně herecky nebo režisérsky. Dávno nevidě] jsem kouversační hry
tak pozorně scénované jako Děti za rcžie Kvapilovy. Proved'ení herec. '
kému dalo by se leccos vytykat,; napověďěl jsem již co: podtrhávání,
a tím zhrubování. Tato bra žáďá místy lehčích nohou i rukou. Jinak

všecka čest paní Rydlové za jeji vzbouÍenku, v maljch věcech rozmal.

nou jako ve velkych pevnou' p. Schlaghammerovi za jeho mladého

osvíclníbo aristokrata, p. Vávrovi za nádherného profesora-chirurga,

samorostlého obhroublého filosofa životního, a p. Yářovi za starého

jímavého sluhu, pŤedaného i se zám.kem novému panstvu.

Henrilt, Ibsen: Hedda Gableroaá

Kďyž 11890 napsal Ibsen, autor Podpor společnosti, Nory ri Ženy

od moŤe, I{edďu Gablerovou, užasl naď ním nemálo emancipovany svět

žerrskf, kterf jej pokládal za svého. To že napsal Ibsen, tvú'rce Nory,

tv rce Ellidy Wangelové, tv rce Rebekky Westové, básník dťrvěry

v ženu| Yzpomeí jen, jak)im očistn)im živlem, kvasem mravní obrody

byty ženy v Podporách společnosti. Á nyní tato vtělená ďáblice, pustá

a zptalírá vnitině, drim obydlen1i všemi démony perversity, zkaženít

a ofuávetá od koŤene, pŤinášející smrt muži, na němž spočinula svfm

zrakenr _ - S jakousi oprávněností napsala nedlouho potom Laura

l\farholmová studii o Ibsenovi s podtitulem ,,básník slepfch uliček..
a mínila tam, že Ibsen rozbíjí v pozďějších díIech božstva, jež si vzt,yčil
v ďílech pŤectešl1ich: a v Heddě ženství.

Ale v)iznam Hedcly Gablerové není opsán a vystižen, Ťekne.li se, že
jest podivuhodn/ psychologickf portrét monstrosní ripadkové ženy,
která žije jen neplotlnfmi touhami své churavé obraznosti. Tento por-
trét sám o sobě jest jistě rižasnf: ten chlaďn1i žár,kter,fmjest zanícena
tato otrávená duše, ten fosforeskující svit, kter/m světélkuje jako hni.
jící ďŤevo, ta stuďená zvídavost, která by byla heroismem, kdyby nebyla
neŤestí, - to všcchno jest prostě jedinečné. Ibsen byl zcle jako málokde
urnělcem a básníkem: nic t1aického, nic sevšeobecĎujícího, žáďné a|e-
gorie - chce podat a podává cosi jedinečného, živou konkretní bytost,
ustavenou Ťadou kontradikcí, jedince, kterf se neopakuje a nelozlnno.
žuje, kterf se nevrátí nikdy, nikdy v tomto složení. Jako by nad Heddou
bylo napsáno slovo Yignyho: íeuzŤíte jí již nikdy podruhé. A z toho to
kouz]o ryze básnické. Sama esence poesie jest tento stesk: neuziíte jí již
poďruhé!



122 ÁIe Hedďa Gablerová jest víc než jeďinečn!, potttét.IIeJďa Gable.
rová jest největší snad moderní tragikoraedie. Paroďie tragičnorťi tak
velkého ynitŤního zoru, tak děsivá' že až mrazi. Doba zoufalého ato.
mismu, modernost, která si zatarasila a znemožní'Ia všecky cestv k vel.
kosti, došla zde svébo soudu, ne slovem prorocké dritky,.o" puiho,..o,
nybrž dábelsky chladnou ironií, tich;im a zdvoŤil1,m sarkasmem, pťi.
broušen1im do ledov1ich jehel. Není již mužri, jsou jen odborníci: jeďen
odborník hlupoty, druhf oďborník geniality, tŤetí od'borník smyslnosti;
a není již žen, jsou jen sterilní hysterické ztŤeštěnky nebo sentimentální
husy n.ebo sportsmenky dobročinnosti. Á tyto loutky žijíne život,v němž
se zápasí a trpí a raduje a tvoŤí a miluje a nenáviďí, nybrŽ jen jak"vsi
talmi-život, v němž se píše a nudí a zivá a krěí, v němž se liďé topí
v tlachu nebo zbrklostech a uboclávají klepem a intrikou, v němž mají
někdy migrénu a vždycky strach ze skandálu; život, kter'Í zná jeclin1i
zákon: Brackovo ,,to Se nedělá... Heďda Gablerová touží žíti život po
svém, život statečn/, smělf a nespoutan)i, a zat'imjest loutkou vší své
pathologické nervové bícty a tisícerá nit poškubává jí do trhavé posun-
ěny zlj,ch rozmar . L<ivborg jest ,,geniáIní.. stejn)im nedopaii.ením
pŤíroily a stejně hloupfm vtipem náhoďy jako Tesman mediokritou;
vpravdě jsou oba ze stejného bláta, jeden z btáta rozšafnosti a drubf
z b|áta v)istŤednosti. Proto když Hedďa chce vydráždit tohoto troseč.
níka k velkosti, kráse a síle. vyjde z toho jen neclrutná a nevkusná'
pitvornost, ošuntělá a zvěfua|á blaga; proto Hedda neumírá revoltou
ani ne z opowžeru ke svému životu nebo k Brackovi, n1ibrž jen dětin-
sk,Ým zbabělfm vzdorem. Jak je tu zparod.ováno umíráníl Jakc by
opice oblékly se do lidskÝch šatri a nastudovaly pŤed zrcadly liďská
gesta, která pak provádějí sv1imi nečist mi opičími pažemi a pocltrhují
svfmi rozchlíplitmi škleby.

StarÝ Ibsen není posud., zďá se mně, dost chápán. Jeho práce posleďní
doby mají chladn/ ďábelskj'žár; jsorr to moďerní démonologie, grandi.
osní parodie tragičnosti, chladné, rafinované a rížasně promyšlené rítoky
kohosi. kdo měl nebo vzal si právo mstít se životu, karikovat jeho gesta,
tŤísnit jeho oltáŤe. Co bylo motivovárro v tragedii si]ou a velkostí,
bezmezirc, vášně a sebeďrivěry, motivuje se n5mí pathologií, bysterií,
šílenstvím, zrridností a travestuje se do metafysické blagy a frašky.

Tak povstaly hlavně dvě poslední jeho práce: Hedda Gablerová a Sta.

vitel Solness, ba'rokní pomníky bez nápisu, ale ne bez grandiosity.

Provedení Heddy Gablerové v Národním divadle bylo prostŤední

a místy podprostŤední. Sv1im írlohám cele stačili jen p. Schlaghammer

v Brackovi a pí Hiibnerová v tetě Julii; pí Hiibnerová dobrá prosto.

duchou dobrotou a pokojná jejím pokojem a p. Schlaghammer doko.

nal,! a methodicky vyrážen,! prostopášník s uměním pevného ovláclání

kažďé, sebechoulostivější situace: pán sebe i druh/ch' Nemístně expo-

nována byla pí Dostálová v Joze titulní. Pí Dostálová jest jistě inte.

ligenťní, vzdělaná, pŤísná paní a herečka plná nejlepší v le, ale jaksi

jednostrunná. Jejímu ví'konu scházela všecka mihotavá hloubka,

celá záludnost a psychická dvojsmyslnost, bez níž není Hedda Heddou.

Neměla ani st.ínu té veliké ďsciplinované vznešené lhostejnosti. do níž

se vypěstila aristokratická Hedda' Její v1'kon byl stŤízlivÝ a horlivÝ, roz.

šafn.Ý a pedagogicky prrihledn.y,.; ale l{eďda je ženslr1i roué, žensk"Ý dandy,

žensky René nebo žensk'v Rolla, citov'Í cynik velkého stylu, na kterého
nestačí žádná občanská ctnost herecká.

Arnošta Duoíáka Král Vá,claa IV.

Páně DvoŤákovo historické d.rama mělo na scéně hlučnf rispěch, ale
i oficiální kritika napověděla většinou mezi Ťádky, že jde mnohem víc
o rispěch vnějškov/ než vnitŤní; a kritika neoďvislá pověděla pŤímo, že
Králem Yáclavem není obohacena česká poesie d.ramatická, že pan Dvo.
iák napsal sice}us divadelně rispěšnÝ a místv i ričinnf, ale ne drama-
tickou báseř, - že nestvoŤil básnického dí]a, po němž se oď let volá.
Novina věnovala kritické analyse poslední práce p' DvoŤákovy tolik
místa, že nepokládám za nutné rozmnožolrati je ďalšími vyklarly, zvláště
když bvch musil opakovati všecko, co jsem Ťekl ve svém hlavpím kri-
tickém článku ve 24, ěísle minu]ého ročníku a pozrlěji v diskusi i pole.
micer; pŤedstavení v Nároďním ďivaďle pŤesvědčilo mne o tom, že jsem
zde nekiivdil práci p. DvoŤákcvě. Drama p. DvoŤákcvo má několik
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124 barvitrich a rušnfch scén, má dvě tŤi reliefní dramatické figury a několik
menších postav živě viděnfch a cítěnfch, má i svou dialektickou nit,
své vnějškové lešení, _ ale vnitŤního básnického žáru a světla nemá, jest

básnicky chudé a |ysé a za poesii dává ti vnější historické akce, ostatně
něktly neobratně strojené a často patheticky vykoŤistěné.

Na vnějším rispěchu d.ramatu p. DvoŤákova měla znaěn,! potlíl režie
p. Kvapilova i v;íkony jednotlivfch pŤedstavitelri. Hra p. DvoŤákova
byla vypravena nejen se vším barvitfm uměním režisérsk m, byla nejen
naďána všemi prostŤedky vyvolávajícími dojem a náladu v hledišti, jimiž
vládne mod'erní umění scénické; dostalo se jí nadto i čehosi vzácnějšího,
ano nejvzácnějšího na kažďé scéně: dokonalé, promyšlené, zharmoni-
sované souhry. Král Václav byl sehrán opravdu polyfonně, což není možno
Ťíci o každé hŤe Národního divadla. Hra p. DvoŤákova, jak jest spíše
mosaikou barvitfch obtazi než pŤísnfm, soustŤed'ěnÝm dramatem stylo-
v1im, nemá vlastních rolí hereck1ich, v nichž by herec musil spolutvoŤit
básnicky s autorem. Titulní rilohu sehrál s pěkn/m vnějším zdarem
p. Schlaghammer, ale ani jeho risilí nepodaŤilo se zakrlti trhliny, s nimiž
vyšla tato figura z rukou autorovfch. Yedle něho reliefní v}ikony poďali:
p. Hurt jako biskup Jan' Železnj,, p' Hašier jako šašek, p' Želensky jako
Mikšík'

. Iuo Vojnoaié: Dubroanická, trilogie: I. Allons enJants -

II. Soumrak - IIL Na terase

Dubrovnická trilogie d.ramaturga záhŤebského a autora Ekvinokcí,
hranfch pŤed lety a lety také na Národním divadle' '."oiii'tě veliká dra.
matická poesie, po níž tollžime a voláme z pouště dnešní bídy, ale jest to
pŤesto dílo ducha opravdu básnického, umělecky citiciho a kultivova.
ného, píseř pÝchy a lásky k veliké nároďní minulosti, ztělesněné v kou-
ze|ném městě na boce Kotorské. Dubrovnická trilogie jest jakási d.rama.
tická elegie: jeviště zalidĎují stíny liďské, které pŤežily svou dobu, pŤe.
žily všecky možnosti ěinu a jednání a učí se jen clristojně a hrdě umírat
nebo kamenět v krásné p6ze' Rekem Vojnoviéovy trilogie jest abstrak:e,
která nese na pŤ. i tlivacllo Corneillovo: pojem cti a p/chy šlechtické,

abstraktní fantom, kterému se obětují živi, a obětují Se * a v tom jest

ri'"i"u krása a síla práce Vojnoviéovy _ ne-li rádi a s ochotou, alospoĎ

J odďaností a s vědomím rn"uvoí krásy a nutnosti takového oďŤíkání.

itu,á t,ug"die klasická byla školou slávy a hrťlosti a zátovei, ovšem

i sebeobětov ár ; to, co moáernímu epigonovi bez víry a síly jest.pouhfm

plua.oat."-, bylo těmto liclem živ]iim božstvem, kterému dovedli kliďně
'obutovati 

své ásobní štěstí; žili vyšší ideou, vyšší abstrakcí; 11 "b.
strakcí vlasti nebo rodu nebo kasty a tŤíďy spoleěenské _, byli buíkami
.r,yssir'o organismu; od.tud jejich velikost, odtud jímavost jejich osudri:

zíti zivotem nad.osobním. í.r,u hra p. Vojnoviéova blíží se této pravé

iragické koncepci alespoů místy a že vy:ro\á vzpomínku na tato arcidíla

trali"to po".i"lto oini nam ii milou, tŤebas v.lastní básnická sí]a p. Vojno.

oieá.,u oiuyl* největší a nědor,'eďla často obrátit v krev a tělo jeho zá.

měry.
První díl Dubrovnické trilogie soustŤeďuje se kolem gospara orsata

Velkého, jenž jedin1r viďí proziravě ve n'rancoazích, žáďajících projíti

27. května 1806 Dubrov,'íkio, nepŤítele, kterf zluč:isvobod'u staré oligar-

chické republiky na Adrii. Marně zapÍísahá horečnou vfmluvností šlech.

tické soutlruhy, aby nevydávali města; marně rozdmyohává v starém sla.

boduchém ktižet,ictiŽádost, aby jako ďiktátor a tyran z vlastní vťrle a moci

piekazil pŤíchod n'rancouzri; marně obrací se se stejnou prosbou na měš.

tu,'y, tayz šlechta jej oslyšela; marně pÍemlouvá v posledním zoufalství

své" druhy, aby vyjeli odtud na loďi a založili jinde svobodné město.

Všechno malno: chce oživiti mrtvoly a nemá síly Kristovy. Situace jistě

tragická. Škoda, že ji není plně vykoŤistěno a že drama páně Vojnovi-

čovo uipívá místy pÍíIiš na jakési vnější dekorativnosti; p. Vojnovid vy.

chází často z vnojsip zy, jak ukazují lyricky obšírné poznámky scenaria.

opravdovf dramatik 
".a! 

'i opačně: docházik p6ze (rozumí'se, že uži.

.,J* .lo.,u toho jako te,mínu technického, bez pŤíhany), ale vychází

z karakteru u .itou"e. Karakteristické jest, že drama končí elegioky;

orsat odŤíká se lásky, aby neploclil otrokri. Tragika jeho jest vribec tra.

gika jasnovidnosti. viclí bystleji a d.ále než jiní; a v tom jest jeho utrpení.

Jeho čin netryská z nad.byteěné energie, nj,b z poznání rozumového;
proto jest to jen jakfsi stín činu a vyčerpává se slovy, Ťečí.

Y druhém ilíle, Soumraku, zŤiká se mlaďá Pavla, nejmladší ze tŤí dcer
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196 zchuďlé Mary Beneši, gosparky dubrovnické. 1ásky ke kapitánu-plebejci
a vstupuje do kláštera, poněvadž ne p cha stavovská, ale noblesa du.
ševní nedovoluje jí opustiti rozstŤí]ené zŤiceruny staré pevnosti roďové.
Situace jistě tragická, ale pŤitom zase iregativná. Yšecko risilí soustŤe.
d'uje se tu jen na plné ovládnutí a dodržení p6zy. Ceremonielnost a no.
b]esa této pÓzy jest vyslovena zvlášté energicky v tomto d'íle, a proto
stavím jej naď obě části ostatní' Poslední dialog mezi matkou a d'cerou
jest r'yhnán na samo ostŤí nože. Tu jest kus vzácného umění: dovésti clo.
kresliti chladnou od.vahou karakter do poslední čáty. Zde klobouk dolri
pŤed p. YojnoviÓem. Jest to poněkud vnějškově divadelní, ale ve svém
zprisobu dokonalé.

TŤetí část, Na terase, piedvádí poslední stadium rozkladného plocesu
gosparské pÍchy a slávy' Jest tu něko]ik typick ch skupin. Nejmlaťtší
generaci, generaci baronky Lidie, jest všecka minulost, všechny ideální
motivy, všechna čest a s]áva d)im; platí jen peníze a rispěch. Hrubí mate.
rialističtí, poživaěni vnukové tančí kankánek a hvízdají operetní oďrho.
vačky na hrobích dědovsk1ich. Vedle nich jest tu jiná mládež, pŤedsta-
vovaná mladou hraběn}ou rd'ou, která se stává poduěitelkou, aby se
čestně živi|a a vyplnila prací svťrj marn/ život; ale cítí se sama kopií
obětované jeptišky Pavly. A posléze staŤí: gospar Lukša, bratr jeho Niko;
sestra jejich Mare. Unaven , zhoŤkl1i, otupěl)i a zlomen! vláěí se Niko
životem, až jej uvláěí na cestách zámoŤskych; ptchá z domoviny po-
pleněné a pošpiněné moderním industrialismem. Slepá Mare, neprovdaná,
obtěžuje marně svou jemnou ušlechtilostí a jasnovidností mrzoutské
bratry. A Lukša - zaset!.žtyp jako orsat. Ví,,v čem bylo zlo, ale od-
ěinit ho nedovede. Ví, v čem byla vina šlechty: v jejím sobectví, které
dávalo mŤít d'cerám v klášteŤích a d.ovolovalo sice synrim ploďit neman.
že]ské děti se selsk1imi dcerkami, ale bránilo jim, aby si brali matky
svjch dětí za ženy a znali se ke svfm nezákonnfm srnl"rm. Ále kclyž
osud skoro již v samf pŤedvečer smrti postaví jej tváií v tváŤ jeho ne.
manželskému synu' zdravému, jarému, ale jinak ovšem nevzd'ělanému
selskému dělníku, jehož snaha nese se jen za hmotnfm ziskem, couvno
pŤed činem: zapŤe svou krev a neobroďí hynoucího Stromu rodu svého
novou mízou.

Yojnovič zak|ádá" si na tom, jak zasazuje své figury do prostiedí kra.

iinného a historického. Pracuje (nepokládám to, rozumí se, za pŤeclnost

u dramatika!) methodou náladovou: figury ztělesřují často jen duši pŤí.

rody a do hry zasahují činitelé atmosféričtí, krajinní, rekvisitní: bohaté

poznámky jeho scenaria jsou někdy umělecky zajímavější než sám ďialog

a ukládají režii často rikoly ďosti nesnaďné. Režie p. Schmoranzova se

ovšem jimi nijak zvláště netrudila a vy'ešila autorovi věci jen tak právě

nezbytlé; subtilnostem se rozšafně vyhnula. Proto pln1i požitek zehty

Vojnoviéovy bude míti jen čtenáŤ; pěkn1i (mámJi zÍete|k nesnázi kolu)

pi'eklaď p. Huďcriv vyšel s obšírn1im a užitečnÝm ťrvoďem historickfm

ve Světové knihovně' Divaďlo, které hlásilo Trilogii jako ,,ctrou letošní

sez6ny,, (clou sezÓny - v druhé polovici června _ to není špatnf vtip!)'

tozzttácelo autorovi nejednu jemnost myšlenkovou, v;irazovou i nála.
dovou.

Herecky stála trilogie na rirovni dnešního ensemblu Nároilního di-
vadla, která ovšem nerrí nikterak nebetyčná; jižně ďivadelní a dekorační
ráz Trilogie napomáhal patrně nejednomu herci. V I. části poutal p. Vojan
jako orsat svou zahoiklou ironií, sYou rozryvnou a sebemučivou vfmluv.
ností' jíž bych pŤál jen více dravého šílenství; v II. části našly pěkné
akcenty pí Danzerová a Dostálová, jíž svědčí všecko, co se blíží energické
plastice situace a p6zy; o III. díle pracovali s láskou a dobrou vrilí
pp. Vávra, Hašler, I\{atějovsky a paní Hiibnerová.
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