
Přílohy 
 

Kupec benátský (1844) 

 Shylock, nejvelkolepější divadelní postava ţida, představuje pro herce jednu 

z nejobtíţnějších úloh. Náš zdatný Fischer ji šťastně zvládl. V prvních scénách s Bassaniem a 

Antoniem byl skvělý, jiţ méně se líbila následující scéna s Jessikou. Překvapivě a skutečně 

velkolepě působil zlom celé hry, rozhovor s přítelem Tubalem; zde pan Fischer daleko předčil 

má očekávání pojetím i výkonem. Takřka stejně působilo celé čtvrté jednání, ač zde ještě 

občas zůstal v kůţi nedávného Karla Moora. Představitelce Porcie se uţ méně dařilo vytvořit 

samostatnou ţivoucí postavu. Taková herečka, jakou je slečna Amalie Weißbachová, ale hned 

tak celou roli propadnout nenechá, a tak měla i ona svá skvělá místa, například ve scéně před 

soudem, v níţ bychom sotva našli umělkyni jí rovnou. Výsledný obraz mne ale rozhodně 

nemohl uspokojit. Pan Fischer byl volán dvakrát, jednou na otevřené scéně, pak na konci 

čtvrtého dějství, kde se objevil se slečnou Weißbachovou. Z ostatních účinkujících byli 

zaslouţeným potleskem odměněni jen pan Dietz (Gratiano) a pan Kolár (Marocký princ). 

Antonio páně Ernstův byl pojat výtečně, ale hrán poněkud chladně. Připomenu-li nyní ještě 

slečnu Wimmerovou (Nerissa), jsem u konce s výčtem všeho byť jen trochu chvályhodného. 

Ţe by Bassanio, tak nemuţný, jak nám ho představil pan Wolmany, mohl zvítězit nad všemi 

soky, je navýsost pochybné. Pan Walter (starý Gobbo) předvedl nepěknou karikaturu, zatímco 

pan Feistmantel (Lancelot) se zejména v posledním dějství aţ příliš prosazoval na úkor celku 

Slečna Blocková, zdá se, přijala roli Jessiky jen vzhledem k indispozici paní Kolárové. 

 

Václav IV., král český (1849) 

 Nebylo to drama, co jsme dnes odpoledne viděli – nebyla to tragédie, boj tragického 

hrdiny s osudem, v němţ hrdina podlehne – nebyla to hra, v níţ hrdina po dlouhém boji 

konečně výsměšně zvolá: „A přece jsem tě přemohl!“ – nebyla to ani veselohra jako nositelka 

opačného ideálu. Byla to tragikomedie: tragická, protoţe v ní dochází k několika povinným 

vraţdám, a komická, protoţe několik barokních a burleskních figur osvětluje tyto krvavé 

scény jako bengálský oheň. Abych se vyjádřil jinými slovy, byl to dramatický kaleidoskop, ve 

kterém pestře zabarvené kameny, náhodně vedle sebe naskládané a vícekrát zpřeházené, 



dávají barvité obrazy, jeţ ale nejsou svázány ţádnou dramatickou páskou. Frič sám to nazývá 

„malby“, „obrazy“ z doby vlády Václava IV. Dobře. Titul nedělá hru lepší, ostatně, doba 

takových dramatických obrazů je uţ pryč. Gil Vicente, Portugalec, napsal sumář boţího díla, 

v němţ nám nabízí výtah z celé bible. Této mysteriózní komedii ale nikdo přikládá estetickou 

hodnotu. Frič tak činí; jeho drama zahrnuje celou dobu vlády Václava IV. Naše doba je ale uţ 

venku ze středověkých plenek, kdy mystéria, jako ja suma boţích děl, byla na denním 

pořádku. Na druhé straně uţ překročila i jednostranná pouta aristotelské poetiky, podle níţ byl 

dramatik sešňerován jednotou času, místa a děje tak, ţe v průběhu 24 hodin – v jedné 

místnosti nebo jiné nezměněné dekoraci – a s nejvýše pěti jednajícími osobami – musel 

vyčerpat celý pramen dramatické múzy; přesto ale dnes přece jen respektujeme přísná 

pravidla jednoty děje, podle nichţ určité motivované charaktery uvádějí do pohybu celý 

scénický aparát a nesou jej dál. Do této kategorie se toto drama nehodí. Bylo by nadbytečné 

uvádět jeho obsah, protoţe, jak uţ bylo řečeno, zahrnuje celou dobu vlády Václava IV. 

Dovídáme se, ţe se Václav vrátil ze zajetí, zjišťujeme, ţe se kochá šprýmy svého nudného 

dvorního šaška, přihlíţíme, jak odmítá prosbu betlémského kazatele Husa, aby udělil Čechům 

na praţské univerzitě tři hlasy a cizincům pouze jeden, kterouţto prosbu ale plní v návalu 

dobré nálady naivnímu studentovi, který ho kdysi zachránil ze smrtelného nebezpečí – 

nakonec vidíme, jak se nad vzdorem české šlechty jako hypochondr utrápí k smrti a konečně 

po půlhodinovém monologu umírá – na podaný jed. Kromě portrétů z královského prostředí 

vidíme obraz Husa, Ţiţky z Trocnova, jezuitského mnicha, mastičkáře, dvorního šaška, 

studenta, jedné nudné patroly, husitského sboru, české lípy, hromádky popela po upáleném 

Husovi, tance masek - - -, zkrátka, vidíme obrazy, další obrazy a ještě jednou obrazy. 

Nevidíme ale ţádný ţivot, ţádný osud, který by zasahoval do lidských událostí, nevidíme 

ducha světa, jak naslouchá lidem při jejich rozmlouvání a rozhodování. 

 Ţádná charakteristika, ţádné motivy, ţádná expozice, dispozice, opozice, ţádné uzly a 

katastrofy. Osoby se objevují, neví se proč; osoby mizí, neví se proč; a co spolu vyřídily 

během svých dialogů – nic neţ ty dialogy. 

 Frič není dramatik. 

 

 

 



Skalní duch aneb Cesta artézskou studní (1850) 

 Pod tímto šarlatánským plakátem, který by v dryáčnické okázalosti nepředčila snad ani 

tlupa kočujících akrobatů, vybrala slečna Rajská starou Artézskou studni jako své benefiční 

představení a divadelní cedule viní pana Tyla z dvojnásobné účasti na tomto nevkusu a ostře 

odsouzeníhodném přehmatu. Svůj starý estetický hřích, překlad Artézské studny, pan Tyl 

dokonce ještě zvětšil, kdyţ přímo pro toto představení prošpikoval špatnou a nesmyslnou 

frašku triviálními politickými naráţkami, jako návnadami pro potlesk snadno vznětlivých 

galerií. Za tento postup a nové kuplety Tyl zase sklidil chválu. Vyuţíváme této příleţitosti 

k váţnému protestu proti demoralizujícímu proudu frašek, který se k nám zavléká z Vídně, 

uvádí se do národní literatury prostřednictvím Tylovým (ve svém postavení dramaturga Tyl 

přece vystupuje především jako bdělý stráţce dobrého vkusu) a strhává nejsvětější zájmy do 

bahna ulice. My však, jako přátelé a příznivci kaţdé jemněji pointované politické satiry a 

elegantní politické veselohry, se od takových politických uličnictví ve frašce s odporem 

odvracíme. Pan Tyl by měl, kdyţ ne z úcty k obecenstvu, pak v zájmu ochrany vlastního 

dobrého jména, tuto pochybnou cestu konečně opustit a hledět zas jednou dostát poţadavkům 

nezvratného pokroku. Představení z desátého [listopadu] si nezaslouţí, abychom o něm 

ztráceli mnoho slov. 

 

Unešené kníže (1851) 

 V neděli dne 22. června ponejprv: Unešený princ, aneb - - -, ďas aby si ty aneby 

českých her pamatoval! […] Učinili jsme slavné dramaturgii české nedávno předhůzku, ţe 

novinky pro arénu váţí z kalného pramenu některého zaprášeného koutku divadelního 

archivu. Onu předhůzku odvoláme brzy, budemeť skoro přinuceni domnívati se, ţe kusy do 

české arény zaopatřuje nějaká – stará sýrařka; neb kde jinde by se nalézal ten předpotopní 

originál, kteréhoţto překladem nás minulou neděli častovali v letním divadle českém? 

Myslíme, ţe sotva více v nějakém poctivém divadelním archivu. Jest to takřka uráţka, ţádati, 

aby obecenstvo navštěvovalo představení tak zastaralých a špatných kusů, jako jest Unešený 

princ. Také obsazení první milovnice Liběny pannou Rajskou uráţelo nás. Reţie snad myslí 

v nekonečné obezřelosti své, ţe se jí toto obsazení lehčeji promine proto, ţe princ, který se do 

Liběny zamiluje, jest slepý? Ano, ale hluchý není, a chraptivý hlas panny Rajské nebyl věru 

milost budící! A coţ ubohé obecenstvo, kteréţ ani hluché ani slepé není!! Však kdo ví, skrz 

jaké brejle se ti pánové dívají, jiţ rozdávají úlohy – a proti gustu ţádný dišputát, neb jak 



latinář praví: Quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam. Slepé kníţe představoval pan 

Šimanovský velmi pilně a ţivě, a přesvědčil nás, ţe při bedlivém studování a kdyţ si 

způsobnější chůzi navykne, dobrým a velmi potřebným spoluoudem české společnosti 

herecké bude. Pan Bíl – však dosti o této nešťastné komedii, o kteréţto jsme beztoho jiţ aţ 

příliš mnoho slov nad zásluhu její šířili. 

 

Othello, mouřenín benátský (1857) 

 Anglický velikán u nás jiţ úplně zdomácněl, výtvory jeho vţdy četnější obecenstvo 

shromaţďují. Třeba jsme se v počátku sezony odváţných takých zkoušek strachovali, předce 

nás velká pilnost, nad očekávání důmyslné pojmutí mohutných povah stratfordského básníka 

a zvláštní uctivost při provozování nad míru upokojily. Othello nestál sice na oné výšce jako 

Koriolan a Hamlet, zvláště co se souhry týče, avšak i zde převládalo snaţení jednotlivců nad 

méně zdařilým ansámblem. Othello sám je mezi Shakespearovými povahami největší 

naturalista. Beze vší reflexe prvotním výbuchům hluboké citlivosti se podávaje, vyvinuje se 

bezprostředně takořka před očima obecenstva, a katastrofa v posledním jednání nemůţe nás 

překvapiti. Čím více herec zde samostatně tvoří, tím blíţe stojí pravdě. 

 Není pochybnosti, ţe rozliční národové také rozličně se u vyjevování svých citů, buďsi 

láska, ctiţádost aneb ţárlivost jich původem, tváří. Proč ale pan Šimanovský znovu Afričana 

Aldridge aţ do podrobností napodoboval, je nám téměř nepochopitelné. Snad proto, ţe je 

Aldridge toho samého kmene jako Othello? Kdyby herec, který etnografii jen povrchně 

prostudoval, na divadle veškeré chování zuřivého mouřenína napodobovati chtěl, věru 

estetický náš cit by zlou pohromu utrpěl. Aldridge jsme vůbec nikdy za hereckou znamenitost 

neuznávali; schopný ten šarlatán nás pouze v celém svém zjevení a počínání překvapil a 

odpouštěli jsme pro jednotlivosti rádi dílem hnusnému celku. Taková shovívavost nebyla by 

však zde na místě. Právě proto, ţe pan Šimanovský, poddávaje se vlastnímu vnuknutí, ryzého 

syna afrických pustin velmi dobře a s dostatečnou barvitostí vnitřního hárání představovati by 

byl dovedl, nemůţeme jeho starostlivou kopii afrického herce nikterak schvalovati. Nehledíce 

však na toto nescestí, nemůţeme schopnému panu Šimanovskému velkou pilnost a 

důmyslnou důslednost v tvoření Othella odepříti. Zjevení jeho bylo pravdivostí svou 

překvapující, pohybování dosti ušlechtilé. Ţe herec ten patrné pokroky činí, leţí nabíledni, ba 

máme i zato, ţe časem svým i slušným charakterním hercem se stane. 



 Výborné provedení úloh Jaga a Desdemony od manţelů Kolárových je v dějinách 

českého divadla od dávna jiţ dobře zaznamenáno. Kassio pana Kolára mladšího byl líp 

pojmut neţ proveden a Emilie slečny Lipšové v posledním jednání ne dosti ostře kreslena. 

Pan beneficiant co Roderigo a pan Chauer co Brabancio chvalně celek podporovali. 

Obecenstvo stopovalo s napnutostí jednotlivé výjevy a volalo vícekráte pana Šimanovského, 

pana Kolára a paní Kolárovou. 

 


