
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.]




