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



Herecky nesl drama p. Vojan a ovšem již sám v;Íkon jeho ne-
unavÍš se studovati a studovati a prom;išleti znova a znova: tolik
vnit,ňní tvrirčí síly shrnul v něj náš Shylock. Pan Vojan jest dnes
jedinf náš herec-umělec, herec-tvrirce v plném smyslu a dosahu
toho slova' on jedinf domfšlí a dociéuje básníka, on jediny vytě.
žuje všecky možnosti a sestupuje na dno jeho záměrrl. Světla,
které vrhnul p. Vojan na Shylocka, nezapomeneš prostě: toé
t,o osvětlení, v kterém ryje se všecko žhav1fmi obrysy do duše.
Jeho Shylock byl duch pov;|'šen1il a zatrpkl;f, pln silného vnitŤ-
nÍho žáru. Mstitel, ano, ale ješt,ě více opovrhovatel. Člověk,
jemuž bylo kÍivděno již sarn1im jeho narozením: duše heroická,
které bylo souzeno zalknout se v riskoku (neboé neměla jiné
zbraně proti životu), duch vzdornJr a neristupn1f, kter jest
rozdrcen, poněvadž se neohne. Narodit se Benátčanem, byl by
statnější a čestnější než všechna ta polovičatá a zbabělá chasa,
která zapomÍná pňátel a dobrodincrl a zrazuje obratem ruky
ženy, jimž pŤísahala. V jeho drislednosti, s jakou stojí na právu
formálném, jest kus zoufalého heroismu, a opovržení, které cíti
k Antoniovi, jest opovržení k nečistému, nevěcnému soutěž.
níku, kter1i koketuje s galerií a toužÍ po popularitě.

Ale jest toto pojetí Shylocka pojetÍm Shakespearov;fm, táže
se někdo' Jest tento Shylock Shylock Shakespear v? Jest a nenÍ.
Koncepce tato jest tam v zárodku, ale ovšem jen v zárodku:
neboé kdyby ji byl Shakespeare vyvrcholil do těchto drisledkri,
byla by mu rozbila komedii a pŤevážila její těžiště. Ale oprav-
dov;i herec-tv rce jest ne ten, kdo hmotně a trpně ztěles uje
díIo básníkovo _ ten jej tím již obmezuje a uzavírá a vlastně
zrazuje, neboé stavÍ se rušivě mezi něho a nás. opravdov
herec-tvrirce jest ten, kdo básníka domgšli a dociťuje: jen ten
jest mu práv, jen t,en jest interpret jeho ducha. Tvoiit není
nikdy kopírovat, tvoňit jest vždycky myslit pŤíbuzně v básní-
kově duchu a směru, rytmem a ohněm básníkovfm. Ale to
právě činí v poslednÍ době soustavně Vojan, v tom jest veli.
kost a uměIecké posvěcení všech jeho posledních vfkonri, v tom
jest i velikost a v;fznam jeho Shylocka, kter1f co do síly a hloubky

dušetvorné stojí na stejné rirovni s nejlepší jeho tvorbou je-

vištní, s MeÍistem, s Hamletem' s othellem.
. . . Každj' velkf herec hraje v tomto smyslu seĎe; to jest

sestupuje do hlubin sv ch zkušeností, podává svr1j poměr ke

světu a k životu, své posledni životní hodnoty a soudy. ovšem
odvážiti se mriŽe toho jen ten, kdo zvučí vnitŤními zkušenostmi,
kdo zalidnil dlouhou a vytrvalou prací let a let své nitro Íigu-
rami, dušemi, obrazy, kdo objal a zavŤel do své hrudi velkou
část a velkf riděl lidství, kdo jest bohat vnitňním tvarem. Tedy
jen umělec velkého nadání a ne dŤíve až v posledním vrchol-
ném období své tvorby. A tam stojí nyní Vojan. Povinností
českého světa jest uvědomiti si to. Neboť jest to podívaná velmi
vzácná, která se neopakuje často.
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