
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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378 čiperně stŤižen;i a pro jeviště uzprisoben;ii _ ale pňece jenJeuillet,on popularisující časově literární typy 
" 

Íig";y a ne bá-snické dílo tvoňící nové skutečnost,i. M.ávnost i Jramatickoulogikou svou, svfmi Íigurami i hlavnjmi scénami jest cosi pňÍ-liš odvozeného a papírového, cosi pŤíliš tenkého 
"'"o,r.dě,'ehoi viděného pŤÍliš stranicky, rihlemliberálni ko,,'.,,..-"eÍormně

satirické, aby to mohl b t zmocněnf a tryskajíJ.,,." 
"o"pou-tanych sil životních. Není tňeba znáii ani áo aátaituliteraturu

německou nebo norsko.y' abYs pochopil, z. -ás.pr.d sebouv Thomově Mravnosti literární odvozeniny a že boj, kter;i sezde svádí mezi osvícen;imi liberáIy a zaryt;ymi Íarizejci ,,muc-kry.., jest jen kapesni-_ achl prins tup","i 
" "-J.álnělé 

_vydání Ibsenovych her reÍormně. společenskych a polemick,rchnebo Hauptmannov]f.ch komedií riŤednick)iáh. Th.oÁa jest vMravnosti novináŤ*a redaktor Simplicissim á, ia'"ii Áituje pri-liš temn;Í a promíšen;f var životnich-světel i Jy-.i,."iy *onrtak pedantsky čistotně a obmezenecky rozaouii-si',u*o Íigu"yv ,,sympatické.. a ,,nesympatické.. a lápati s t"r.o.,ou starost-livostí do pasti pit,vornou *bor lid.kou. Režie i souhra byly ten-tokráte lepší, než b1;ivá v Národním divadle pravidlem, alez pňedstavitel }rereck{9h jen p. Schlagh".,.*.". .,," J.,e- uI.-gantním obmezenci pŤiblížit.u I'Iubši,' s-Iožkám karakterovym.Píši-li zde o oase, děje se tak jen z p"tl.l.v r.."'ikáňsképlnosti: estetickému *oudu uniká tato rrra celym ,.rryi-,., .a,.','podstatně neuměIeckym a mimouměleck;17m. MrižeJi někohotato nevybíravá. a prost,oduchá, baráčnicily .t..'*.ita .,,,o,pitvorn;fch a dojerrrn;Ích 
999n zajÍmat, jest io ;.., .,c;.r.y pristihistorik českého maloměŠťáctví. Esteiik m,:zJ ,o."]." mlčet.

Vinohrailslté městské diaaillo. Flers a Caillaaet:
Buriilanť,a osel

nástroj jejich není věru mnohostrunn;f : vBuridanově oslu jsou

situace a Íigury nápadně spňízněné se situacemi a Íigurami lep.

ších her stejného privodu Láska bdÍl a Král. Jen hrubozrnnější
jest, Buridanriv osel a burlesknost někter1fch situací čpí již per-

versností rimyslně a lačně shledávanou.

Nároťlní iliaaillo : Shakespear a Kupec benátsk!

Pěknou osvědčenou režisérskou metodou p. Kvapilovou, kte-
rá umÍ sjednotit a soustŤedit a dopomoci k plnému slovu ba-
revné náladě, metodou, jež má zvláště šéastn;f smysl pro jiskňi-
vou slavnostnost těch svátkri a kvasri života, kterfmi jsou ko-
medie Shakespearovy, byl pŤedveden Kupec benátsky. Velik;i
básník zavěsil jej lehkou rukou na zrádné temné vody života
jako ověnčen;f plynoucí člun, rozezvučen1i hudbou i smíchem
a štěbotem rozkošného odvážného mládí. Tato dramatická bá-
seř Shakespearova víc než jeho hry splétá v dvojbarevn;i vě-
nec stňídavě a rytmicky duševní gracii a odvahu s pitvornou
a temnou ohyzdností, radostnou volnost a pohodu duše s me-
lancholií pŤedtuch a osudovou sklíčeností. Tento rytmus byl
však, žel, na naší scéně rozrušen nedostatkem herecké vyspě-
losti značné Ťady pŤedstavitelťr. Máme v hereckém dorostu dost
šarží, dost rispěšn1ich pÍedstavitel grotesknosti, pitvornosti,
drasticlré komiky, ale scházejí mladší herci o vyšších orgánech
pro duševní gracii a ušIechtilost, scházejí mladší herci okÍídle-
ného ducha a uměleckého posvěcení. Tím padl u nás pátjr akt,
tento básnick vrchol hry Shakespearovy: nebylo sdosbatek
vnitŤní melodie v duších, a proto nebyly vytěženy poklady,
které tu leŽi. Za zlato dostali jsme jen pozlátko. I režisérsky
činil na mne pát;f akt dojem provisoria, na něž se již nedostalo.
Nebo jest tím doimem vinen podivn1f strach, kter cítí stále
naše scéna z poesie? Stále vidíš, že se tu za ni stydí a Že běž|
pňes t. zv. básnická místa jako bosf po žhavém že|eze.
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Buridanriv osel
vinohradské scéně,
Iežitost pochopiti,

jest již čturtd hra této Írancouzské Íirmy nai dává se tak bezděky lit,erární r..iii.. pri.jak mělkf je scénicky Íond autorrl" 
-" 

;'t I - [Viz zde str. 167 a n.]




