
316 ,,Po mém piesvěděení,.. píše Reinhardt, ,,jest riloha režisérova v podstatě v ťom,
aby opat'Íil každému dílu podmínky, které t'anuly asi na mysli básníku samému:
Zvolil.li jsem pro své inscenování Krále oidipa cirkus, nešlo mně, rozumí se samo
sebou, o vnější kopii antického divadla. Mně šlo o to, abych tragedii Sofok]eovu
oživíl z drrcha naší doby' abych ji pŤizprisobil podmínkám a poměrrim naší doby.
Nemolrlo mně vstoupiti na mysl restaurovat onu antickou scénu, jejímiž podmín.
kami je volné nebo a masky. Já za sebe viděl jsem podstatnou souvislost mezi
dnešním a star;im jevištěm v tom, podaíiloJi by se znova stvoŤiti dimenso, s nimrž
byly talr írzce spojeny velké ričinky antickélro divadla. Pii tomto mém prvním
pokusu vyšlo jedno jasně a zŤetelně jako cenné obohacení: díla, pŤi nichž uštupujo
do pozadí dekorativní detail, skftají herci zase vytouženou piiležitost, aby-stil
prostied obecenstva, odloučen;y' od ilusí dekorace. Z bobo plyne kontakí mezi
obecenstvem a piedstavitelem dramatu, kterJi se vybíjí netušenlmí anongmnlmi
činkg' Posluchaěi dostává se mnohem většího splynutí s událostmi .'.z ji''dy.

V herectví pÍichází znova ke cti věta: na počlítlcu bylo slouo. Tak zahajuje '" .r,Ji"o.
jová možnost íečnic]<ého umění hercova, kter;/ se opírá znova o sílu slova. Libozuuk,
hlas-u stáu6"'se pro něho bezpodmíneěnym požadavkem, máJi zniknouti podstatné
podpory dekorativnosti. Á-le i kultuÍe v1|rrazu a pohybu musí se dostati stupřování,
nestojíJi herec v5ilučně, jako posud, obecenstvu v rámci en face, nJibrž nalézá.li so
uprostied mezi diváky. _ A tim byli bychom po mém piesvědčení na cestě, jalr
na|ézt,i znova pro toto umění onen velik;i styl' kter;í navazuje na antické ďvadlo
a jehož ni|rd6 p9 mém vědomí nežádal vědoměji, s jasnějším rozhledem a s větším-
d razem než Goethe... Jsou to v'llznamná, slova, jimiž R,einhardt. bezděky pÍiznává
oprávněnost nejedné v5ítky mu činěné. B,ežie stávala so u něho pŤíliš často cílem
sama sobě a nesloužila básníku; komorní hry pracovaly náladovymi subtilnostmi,
hrály po nervech amatérri, alezneuznávaly základní ráz dramatu, které so obrací -
a čím větší' tím rozhodněji _ k davové duši v tom, co má živelně kladnélro a enthu.
siastního, a powhuje velmi jasně rikolem, kter;y' mu chtějí dávat někteií moderní
básniětí snobové a estéti: b;it lechtadlem unaven1f'ch nervri. Máme.Ii míti opravdové
rnoderní drama, které by se blížilo smyslu, ja\f mělo slovo to u Řekrt, jest io možná
jen tehdy' budeJi se mysliti a básniti na velikou vzdálenost, ve velilÝch rvtmic.
k1y'ch ritvarech, které poěítají na širokou davovou resonanci.

Chuilky: uydát:á, a rciliguje JoseJ Pelcl
Leží piede mnou několik žluQfch sešitkri tohoto nejnovějšího podniku páně

Pelclova, kter1i chce sumárně a ryclrle, nábadně a kládně informovati ''.jsi.sí
čtenáŤstvo o driležit')ich otázkách i zjevech literárních, politick5ich, ku]turních
a národohospodáískÝch' Že tim jesb dána ve|iká šíňka programová,-rozumí se samo
sebou, ale do všelrochuti .'za,cházeti neměl by podnik ani tak vysloveně jako Chvilky
vemlouvající se do pÍízně ětenáistva, jehož pohodlí hoví se tu něrou iěro pováz.
livou; v tom smyslu jsou Chvilky nepÍíjemně pííznačné dnešní době, která chco
jako malé děti dostati každé sousto rozžqíkanďna kašiěku cizím mozkem a pro.
cezené cizím sítem. Nikdo-nebude jistě pŤi podniku tohoto rázu namítati nic proti
tomu, souseď-li francouzsk;l' katolick;/ mystik Hello so olrotskfm puritánom.Car.
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?"..ír"o nebo studii o Casanovovi omluvíme, aěkoliv špatně se srovnávají s mora.

íiJi,'a v"dolu"atelnfm rázem sbírky. Ale pozastaviti měl by se každf' kdo cítí dílo

,,metect.é, byť i ne nejvyšších kvalit, jako živ;i organick celek, nad počínáním

i.dut.to.*, tterf excerpuje obšírné romány jako Fogazzarova Světce- nebo

Michaelisové NebezpeÓná Iéta do nějak;ich 30_40 stránek! S vědeckou knihou

iest konečně možno vésti si takoqy'mto ne právě jemn;im zprisobem; neztratí nikdy

iolik jako dilo beletristické a básnické, jehož forma není pÍece nic nahodilého nebo

vnějškového, nfbrž sám jeho integrující prvek, {-raz jeho vnitíní nutnosti.

Auguste Roilin: L art

S tírnto názvem sebral a vydal u Graseta v PaÍíži p. Pavel Gsell své rozprav}l

které měI s Rodinem o uměleck;Ích ot6,zkách a pŤedmětech. Není to první kniha
tohoto zptisobu; pied Gsellem zachytila nám již slečna Judita Cladelová R,odina
jako jectineěného causeura, duclla platonské krásy a síly myslivé, kter;i dovedl
pověděti nejen o tajemstvích svého umění, ale i o smyslu vší liťlské snahy'a práco,
.,š"ho lid.l.ého žívota a osudu věci kouzelně pravdivé a krásné. Kdybych měl se
rozhodovati, dal bych pňednost knize sleěny Cladelové pŤed knihou Gsellovou,
ěímž nechci ovšem Ťíci, že nejsem vděěn;y' p. Gsellovi za ptáci, kterou nám dáv6
do rrrkou. Kniha jest psána dialogicky a p. Gsell hraje v knize u]ohu tazatele a ne.
hraje jí věru špatně; jest duch kultivovanf a ví, nač semátázatí a kdy a iakza-
sáhnouti do vJikladir mistroqich. Kniha p. Gsellova má jedenáct kapitol a nepodává
ovšem celé umělecké filosofie R,odinovy, vyčerpává však piece dost soustavně
lrlavní její obrysy. Kdo zná dňívější piíležitostné v1fuoky, soudy a názory mistrovy,
nebude ovšem ničím piekvapen a kniha p. Gsellova nepodá mu nic nového, leda
snad v5iraznější stylisaci některfch piesvědčení Rodinov;y'ch a kromě toho zaěá.
tečník m v uměleckém studiu empirické doklacly z tvorby Rodinovy i jinfch
mistr : je0 kniha p. Gsellova doložena Íadou reprodukcí. V I. kapitole prohlašujo
se l{,odin realistou v umění v tom smyslu' že dobré dílo uměIecké mťrže vzniknouti
podle jeho soudu jen tehdy, když umělec clce prostě a naivně kopírovat píírodu;
pozdější kapitoly piinášejí ovšem nejednu restrikci této these. V rI. kapitole' nade.
psané ,,Umělci všecko jest krásné v pŤírodě.., ukazuje R,odin, že všecka krása jest
rázu a privodu karakterisačního. (Zde mluví Roďin romantik.) III. kapitola: bez
modelace není sochaÍství; sochaiství jest umění hloubkově prostorné. IV. kapitola
vykládá o tom, jak umělec vytváií pohyb (synthesou postojťr) a pokud až m:ť.Že
b t pohyb v umění v;itvarném rázu epického a clramatického. Kapitola V staví
so proti dichotomii kresby a malby a nabádá respektovati svéráz každého umělce
a neznesnadřovati poznání uměleck1l.ch individualit abstraktními generalisacemi'
VI. kapitola' ,,Krása Ženy.., ukazuje, jak veďe starého stiedozemního typu krásy
ženské, kter1y' vidíme na sochách Ťeck;Ích, vzniká moderní typ krásy ženské stejně
zajímav;/. Kapitola VII (''Duše minulosti, duše dneška..) věnována jest umění
portrétnÍmu, umění busty; nejprve na, bustách Houdonov5ich, pak na bustách
vlastních demonstruje Rodin požadavky duševní pravdivosti a nebojácnosti, jež
musí b;iti kladeny na uměleckého portretistu. Kapitola VIII, ,,Myšlenka v umění..,




