
376 školsk1i'. Ale dobré drama mrlže napsat jen muž, Muž-básnÍk: t,o
chtěl jsem ŤÍci těmito Ťádky.

N ár oilní ilia aihlo : B ož ena Vikou á. I{unětická : D o s pěIé ilěti
Tat,o ne veselohra, ale hrubozrnná Íraška rictyhodně starb-

žit,ného stňihu bude mít,i snad jeden v;isledek: otwňe snad zrak
málo prozírav1irm ct,itelrim autorčin;ilch starších hyperpathe-
tickfch Íeminis-tick;tch románri, MedŤické, Vzpoury a Pána,
a poví jim snad, jak duté jest nitro těchto pestrych skoŤepin.
Autorka napsala v Dospělfch dětech bezděčnou parodii svych
dek]amačně pňetopenych ženskych rekyri, které zatím co blouzní
o ideáIních thematech, pošilhávají po věcech velmi pozemsk;ich.
A autorka vyznala tu i bez mučení, čeho by se dojalo mravně
nezávadnému a cudnému muži, kterého se áomáha]a v Pánovi,
kdyby se s ním sešla některá její rekyně v životě: posměchu
a opovržení' Poučná hra a věru drisažná i bez těch symbolick;ich
perspektiv, které do ní vkreslila rukou tak odvážnol pí Viková-
K-unětická ex post nedávno ve Íeuilletoně v Národ',ich listech.
,,pYla by to kapitola dlouhá a smutně šerá,.. píše tam autorka,
,,kdybych měla vysvětlovati, kudy jsem šla-a kde zakr;;ivalá
jsem si oči v zouÍalstvÍ, abych unikla jediné bídě čIověk"' t' 1.bídě jeho nizkjrch pudri nejen tělesn;fch, ale i duševnich,. ' Na
Dospěllch dětech zn.d,zor-n.ila jsem je krgsou, kterou Doďa ugnesl. . .,.
Ejhle, jaká jinoťajná hloubka! Alegorickf smysl t.'ysj fudy již
šťastně máme. Kdy se nám dostane symbolickoírď v)rkiaáu
dětskfch plenek?

IYá,roilni iLiuad,Io: Guínona a Bouchineta Její otec;
J, Klapky Jeroma Nezná,m!

Nešéastná hvězda, pod níž stojí jiŽ pravidelně pŤekladov;i
repertoir naší zemské scény, sluje v pÍípadě Guinonově prostě
lenivá pohodlnost. Guinon jest opravdu zajímaqi autor, kterÝ

napsal nejednu hru rnyšlenou netriviálně, a nebylo nesnadno

o,i."to"ui sev jeho díle;ale umělecká správa Národního divadla

or.,,""hala tuto orientaci Němcrim a po jejich vzoru odkryla

bui,'o,,a v jeho hŤe nejslabší. Jeji otec pŤipomíná slovo Sainte-

Beuvovo, že nejbědnější napodobení jest to, kter;im napodobí

autor svou lepší minulost a jímž opakuje mechanicky a ruti-

nérsky, co lrdysi Ííkal organicky a tvoŤivě; to jest znak oprav-

áo"er.,o ripadku. Guinon ip"'odo,,"l zde tímto zl;|rm zprisobern

svou pěknou ironickou invenci smiŤliv1ich ňešení draqich kon-

Ílikt : Za pohodlné a prostoduché režie p. SeiÍertovy sehrána

lryla Írancouzská veselohra s jednosmyslností i jednornyslností

"áká"","'o., 
policejně již i v mlstech provinciálních. Jen pí Čer-

vená a p. Schlaghammer dobrali se čehosi, co se dá nazvat herec-

kou interpretací. _

Pravideln;í' roční kozácky zájezd p. Muškriv do moderní dra.

matické literatury angliclré vynesl tentokrát divadlu koŤist ubo-

hou. Američan J. Klapka Jerome minul se sv1y'm povoláním:

ten muž měl bft quakersk1im kazatelem a ne dramatikem. Tyto

psychologické hokuspokusy mohly.by vyloudit na ret směv,

Layny '..nyty tak bezmezně nudné a kdyby se neopakovaly

jeden-áctkrát za sebou beze změny. Tato ,,triviální komedie pro

seriosní lidi.. jest jen nepodaŤen]i pievlékací špr m masopustní;

bylo by možno bráti jej shovívavě jen tehdy, kdyby trval deset

minut.

Ná'roilní iliaaillo: Luduíga Thoiny Mraunost;

I{arla Zelenshého oasa

Autor Mravnosti, básník simplicissimovsk17ch Grobheiten

a autor selskj'ch povídek a románri hodně lokálně spoutan;fch,

není tím, k;fm rád vystupuje: nemá té bohaté, pestré a nepŤe-

brané ui.s iomica, prostoupené Íantastičností, kypící Íabulací

i bezprostŤedním životním smyslem, tŤebas brutálním, jaké jest

tŤeba, aby vznikla opravdová satirická bdse scénická. Místo ní

podal Thoma v Mravnosti jen jakJ'si literární Íeuilleton, ostatně
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