
DR. IVAN STODOLA: BAČOVA ŽENA. 

 Dr. Ivana Stodolu Bačova žena, drama v troch dejstvách, mala svoju premiéru na S. 
N. D. 4. okt. Predtým už bola veľmi často hraná na najrôznejších scénach ochotníckych. Dr. 
Ivan Stodola, autor frašky Náš pán minister a hry Belasý Encian, v Bačovej žene zrejme 
pokročil. Mal vždy živý smysel pre javištnú pôsobivosť, v Bačovej žene vedel tiež hru 
dramaticky účinne vybudovať. – Hra vyšla knižne v Turč. Sv. Martine v knižnici »Slovenský 
divadelný ochotník«. 

 Hra zpracováva starý motív ženy medzi dvoma mužami, živým a novým spôsobom 
používajúc pri tom na Slovensku zdomácnelého motívu vysťahovaleckého. Veľkým a 
cenným úspechom Stodolovej hry je, že svoje postavy nielen reálne vidí, ale vie ich tiež 
takto postaviť na scénu. Vytvoruje tak pravý život divadelný. Berúc v povahu, že autor dr. 
Ivan Stodola žije na vidieku, bez bližšieho styku s divadlom a divadelným ovzduším, treba 
vyzdvihnúť pevnú dramatickú stavbu tejto hry. A pri tom logicky pevne skľúbené 
charakterizačné odtieňovanie jednajúcich osôb. Tu sa odpustí i trochu násilne 
zkonstruovaná náhoda na vysvetlenie, že bača Ondrej tak dlho nedával z Ameriky o sebe 
vedieť. Osoby Stodolovej hry sú prostí bačovia, ale predsa vedel na ich osudoch znázorniť 
takmer osud typický. Pri tom je pozoruhodné, že vedel živelnú citovosť a pudovosť svojich 
postáv viesť v rámci ich charakterov a vyhnúť sa lákadlu lacného efektu zkreslenia.  

 Bačova žena dr. Ivana Stodolu je najpozoruhodnejšou hrou mladej dramatickej 
tvorby slovenskej. Keďže už Náš pán minister a Belasý Encian boly sľubami, je Bačova žena 
potvrdením nádejí, že v dr. Ivanovi Stodolovi môže vyrásť prvý slovenský dramatik. 

 Prevedenie hry na S. N. D. bolo pečlivé. Z účinkujúcich vynikli pani Országhová ako 
Eva, p. Bagár ako bača Mišo, p. Kello ako bača Mrnčo. Pán Borodáč hral hlavnú úlohu baču 
Ondreja a mal súčasne i réžiu, čím trpely obidva výkony. Členovia našej činohry pri tomto 
predstavení, ako neskoršie v jubilejnom týždni pri predstavení hry Jozefa Gregora 
Tajovského Statky-zmätky, ukázali, že vedia tvoriť divadelne živé postavy, ak môžu načrieť 
z domáceho života. Keďže nemajú rovnakých úspechov tiež v hrách iných, cudzích, 
dokazuje to potrebu doplniť školenie, obohatiť zkúsenosti, ktorých im Bratislava snáď dosť 
neposkytuje. 

Kappa. 
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