
     William Shakespeare (1564 – 1616): Kupec benátský (1596 – 1597) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti. 

 

     I. dějství, 3. výstup 
     Vystoupí Bassanio a Shylock. 

     SHYLOCK: Tři tisíce dukátů. Aha. 

     BASSANIO: Ano, pane. Na tři měsíce. 

     SHYLOCK: Na tři měsíce. Aha. 

     BASSANIO: Ručitelem bude Antonio, jak jsem vám řek. Už se k tomu uvázal. 

     SHYLOCK: Antonio se uvázal. Aha. 

     BASSANIO: Pomůžete mi? Vyhovíte mi? Dočkám se odpovědi? 

     SHYLOCK: Tři tisíce dukátů na tři měsíce a ručitelem je Antonio. 

     BASSANIO: Vaše odpověď? 

     SHYLOCK: Antonio je dobrý. 

     BASSANIO: Vy jste snad o něm někdy slyšel něco špatného? 

     SHYLOCK: Oho, to ne, to ne. Když říkám, že je dobrý, myslím tím, že je solventní. Jeho 

majetek je ovšem nejistý. Jednu loď má na cestě do Tripolisu, druhou do Západní Indie. Na Rialtu 

jsem slyšel, že třetí směřuje k Mexiku, čtvrtá do Anglie a další zboží se mu toulá po všech koutech 

světa. Ale lodě jsou jenom z prken a námořníci jsou jen lidi. A potom jsou tu krysy. Vodní krysy, 

chci říct piráti, suchozemské krysy, chci říct zloději. Pak moře, vichry, útesy. Nicméně solventní by 

byl. Tři tisíce dukátů. – Myslím, že mohu přijmout jeho úpis. 

     BASSANIO: Buďte si jist, že můžete! 

     SHYLOCK: Buďte si jist, že se pojistím, abych si mohl být jist. Rozvážím to. (…)  

     BASSANIO: Ráčil byste s námi poobědvat?  

     SHYLOCK: Aha, vepřovinu čichat, pojídat příbytek, do něhož váš prorok Ježíš Nazaretský 

zaklel ďábla! Budu od vás nakupovat, prodávat vám budu, mluvit s vámi budu, chodit s vámi budu, 

a tak dále, ale jíst, pít a modlit se s vámi nebudu. – Co nového na Rialtu? A kdopak to přichází? 

     Vystoupí Antonio. 

     BASSANIO: Signior Antonio. 

     SHYLOCK: Tváří se servilně jako hostinský. 

Nenávidím ho, protože je křesťan, 

však proto víc, že se tak podbízí, 

půjčuje gratis, to jest bez úroků, 

a všem nám kazí úrokovou míru. (…) 

     ANTONIO: (…) Se sumou 

už obeznámen je? 

     SHYLOCK: Tři tisíce.  

     ANTONIO: A na tři měsíce. 

     SHYLOCK: Na to jsem zapomněl. Tři měsíce.  

A ručitel jste vy. (…) Poslyšte, pane – (…) Já nevím, kolikrát už jste mi spílal – 

a na Rialtu, pane Antonio, 

peníze vyčet mi a taky lichvu. 



Já odbýval to pokrčením ramen – 

příkoří Židé nosí jako odznak. 

„Bezvěrec, hrdlořez a pes!“ jste křičel, 

když jste mi, pane, plival na kaftan,  

že rozmnožuji to, co patří mně! 

Leč v tísni jsem vám, zdá se, zase dobrý! 

A tak si přijdete a řeknete: 

„Shylocku, honem, chceme peníze!“ 

Vy, pane, vy jste poplival mi vous 

a vykopal mne ze dveří jak psa! 

Teď po mně, pane, chcete peníze? 

Co mám vám na to říct? Co třeba tohle: 

„Což pes má peníze? Tři tisíce 

 je na psa trochu moc.“ Anebo mám 

snad hlubosklon vyseknout jak otrok, 

zatajit dech a poníženě špitnout: 

„Minulou středu, převzácný můj pane, 

jste na mne ráčil plivnout, v úterý  

mne nakopat a v pátek nazvat psem: 

kolik že za to ráčíte si přát?“ 

 

     II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Martin Hilský (* 1943): Shylock a lichva slov 

 

     (…) Jsme v Benátkách a Bassanio mluví s Židem Shylockem, a proto nepřekvapí, že vstupní 

rituál třetí scény založený na trojím opakování slova „tři“ má finanční ráz a týká se dlužního úpisu. 

(…)  

     Druhým charakteristickým rysem Shylockovy řeči je opakování slůvka „aha“ (anglicky „well“). 

Je to slovo zdánlivě zcela bezvýznamné a lze je pokládat za řečovou manýru, za jazykovou obdobu 

přehnané gestikulace, která byla od středověku součástí divadelního stereotypu Žida. Stejně jako 

slovo „tři“ i výraz „aha“ se v krátkém rozhovoru opakuje třikrát, podstatné však je, že třebaže samo 

o sobě nemá vlastní význam, z kontextu dostává pokaždé jinou významovou hodnotu. Lze je 

přirovnat k bianko směnce, do které teprve kontext vpisuje různé hodnoty. 

Shylockovo první „aha“ není výrazem překvapení ani podivu, nevyjadřuje ani dovtípení, spíše je 

nezřetelně artikulovaným signálem, že Shylock pochopil, co mu Bassanio říká. Tento význam se 

opakováním stupňuje a konečně třetí Shylockovo „aha“ je ironické, dokonce hrozivé. (…) 

     Shylock doslova zopakuje Bassaniovo netrpělivé zvolání, které do jednání o půjčce vůbec 

nepatří. Bassanio nemá co říkat, zda Shylock může či nemůže přijmout Antoniův úpis. Takové 

rozhodnutí je jen a jen Shylockovo a Shylock to Bassaniovi připomene slovy, která mají účinek 

studené sprchy. 

     Bassaniovo zvolání „Buďte si jist, že můžete!“ je zároveň velmi neprofesionální emotivní reakcí, 

která ve své nepatřičné družnosti obsahuje prvek možná nezamýšlené, přesto však skutečné 

arogance. (…) Shylock tuto Bassaniovu křesťanskou aroganci vycítí a jedinou větou udělá 

z Bassania křesťanského floutka, který pořádně neví, co říká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Druhý text je esej a snadno tam najdeme všechny složky, jimiž se tento žánr vyznačuje: odbornou 

(výklad o lichvě slov: Shylock málo mluví, ale z dialogu mnoho získává – nepochybně převahu nad 

oběma mladými kupci), publicistickou (text je napsán tak, aby jej pochopil a vychutnal si i laický 

čtenář) a uměleckou (metaforické vyjádření: Shylock to Bassaniovi připomene slovy, která mají 

účinek studené sprchy). Pochopení textu prokážete, když v rámci interpretace esej převyprávíte. 

Nezapomeňme ovšem, že ve hře lze najít mnohem víc, než se do úryvku z eseje vešlo. Jde o to, že 

ačkoli bývá hra řazena mezi komedie, má i vážný tón (spojený se Shylockem), že se tu střetává svět 

realistický a pohádkový, že je tu – zcela v renesančním duchu – do centra pozornosti postavena role 

ženy, jež je (přinejmenším) rovnocennou partnerkou mužům, a že vztah mladí kupci – stárnoucí 

Shylock – je také obrazem generačního střetnutí, v něž se věrné přátelství snaží překonat váhu 

životních zkušeností.     

 

 

     William Shakespeare (asi 23. 4. 1564 Stratford upon Avon 

/střední Anglie/ – 23. 4. 1616 Stratford upon Avon) 

 

     Anglický dramatik a básník, největší dramatik všech dob.  

     Shakespearův otec byl profesí jirchář a rukavičkář a také radní a 

rychtář, matka pocházela ze selského, kdysi zemanského rodu.  

     Shakespeare se jako osmnáctiletý oženil (r. 1582) 

s šestadvacetiletou Anne Hathawayovou: měli dceru Susannu (1583 

– 1649) a dvojčata Hamneta (1585 – 1596) a Judith (1585 – 1662). 

     Shakespeare začal před r. 1592 působit jako divadelník (autor i 

herec) v Londýně. Tuto svou činnost záhy spojil s divadelní 

společností, která vznikla r. 1594 a nejprve se nazývala Služebníci 

lorda komořího (The Lord Chamberlain's Men): společnost – jejíž byl 

Shakespeare také vlastnickým podílníkem – se stala špičkovým reprezentantem alžbětinského 

dramatu a jednou ze dvou nejvýznamnějších divadelních společností v Londýně. V r. 1599 hrála 

v nové divadelní budově arénového typu nazvané The Globe (Svět) a ležící na jižním břehu Temže. 

V letech 1996 – 1997 na téměř stejném místě byla uvedena do provozu její přesná replika. Když na 

trůn nastoupil nový král Jakub I., získala jej Shakespearova společnost hned za patrona 

(podporovatele) a přejmenovala se (1603) na Královy služebníky (The King's Men). 

     Shakespeare byl společensky obratný muž a pronikl jak ke kulturymilovným šlechticům, tak do 

prostředí právnických studií a k panovnickému dvoru královny Alžběty I. Souhrnně řečeno, dobře 

poznal a osvojil si život nejrůznějších prostředí i společenských vrstev z města i venkova. Jako 

dramatik využíval především starší látky, jež ovšem zpracovával hlubším, psychologizujícím a 

filozoficky náročným způsobem, přičemž zároveň dbal na duchaplnost, vtip a pohotovou 

výstižnost. Jeho postavy mají dokonale prokreslené, mnohovrstevnaté a plně realistické 

charaktery. Shakespeare odvážně experimentoval ve formě i kompozici dramatu, rád mísil žánry, 

střídal prózu a poezii, v básnických pasážích se jeho základním výrazovým prostředkem stal verš 

blankvers: je jambický nerýmovaný, má 10 – 11 slabik, a sloky o nepravidelné délce, závislé na 

obsahu.   

     Přičteme-li k tomu všemu fakt, že Shakespeare nikdy prvoplánově nereagoval na aktuální 

politické dění, zjistíme, že jako málokterý autor vybavil svá díla předpoklady pro svrchovaně 

nadčasový účinek. Stal se navěky platným měřítkem dokonalosti dramatické tvorby.     

     Shakespeare nikdy neopustil Anglii (což se může zdát pozoruhodné také vzhledem k tomu, že 

řada jeho her se odehrává v cizích zemích). V r. 1613, na prahu padesátky, se odebral na odpočinek 

a vrátil se z Londýna do Stratfordu, kde o 3 roky později zemřel. Jeho hrob, ozdobený sochou, která 

jej zachycuje při spisovatelské práci, se stal jedním z nejnavštěvovanějších míst ve Velké Británii.   

 

 



     Nejvýznamnější díla:  
 

     Divadelní hry: Dochovalo se 38 Shakespearových dramat (uvažuje se o jeho několika málo 

dalších hrách, které jsou ztraceny). Shakespearovy hry byly publikovány tiskem postupně od r. 

1594, souborných vydání se jen v 17. století dočkaly čtyřikrát, což svědčí o jejich značné popularitě. 

Shakespearova dramata můžeme třídit různými způsoby, nejvhodnější se jeví hledisko 

chronologicko-tematické, podle něhož Shakespeare napsal: 

     10 historických her: Jindřich VI. (Henry VI; trilogie: 1. díl 1589 – 1592, 2. díl 1590 – 1592, 3. 

díl 1590 – 1593), Richard III. (Richard III; 1592 – 1594), Král Jan (King John; 1594 – 1596), 

Richard II. (Richard II; 1595 – 1596), Jindřich IV. (Henry IV; 1. díl 1596 – 1597, 2. díl 1597 – 

1598), Jindřich V. (Henry V; 1599), Jindřich VIII. (Henry VIII; 1613),      

     13 komedií: Marná lásky snaha (Love´s Labour´s Lost; 1588 – 1597), Komedie plná omylů 

(The Comedy of Errors; 1589 – 1594), Dva šlechtici z Verony (The Two Gentlemen of Verona; 

1590 – 1594), Zkrocení zlé ženy / Jak zkrotit saň (The Taming of the Shrew; 1590 – 1594), Sen 

noci svatojánské (A Midsummer Night´s Dream; 1595 – 1596), Kupec benátský (The Merchant of 

Venice; 1596 – 1597), Veselé paničky windsorské (The Merry Wives of Windsor; 1597 – 1601), 

Mnoho povyku pro nic (Much Ado About Nothing; 1598 – 1599), Jak se vám líbí (As You Like 

It; 1598 – 1600), Večer tříkrálový (Twelfth Night; 1600 – 1602), Dobrý konec vše napraví (All´s 

Well That Ends Well; 1601 – 1605), Zmatek nad zmatek (Measure for Measure; 1603 – 1604), 

Dva vznešení příbuzní (The Two Noble Kinsmen; spoluautor John Fletcher; 1612 – 1614);  

     11 tragédií: Titus Andronikus (Titus Andronicus; 1589 – 1592), Romeo a Julie (Romeo and 

Juliet; 1594 – 1596), Julius Caesar (1599 – 1600), Hamlet (1599 – 1601), Troilus a Cressida 

(Troilus and Cressida; 1601 – 1602), Othello (1603 – 1604), Král Lear (King Lear; 1605 – 1606), 

Timón Athénský (Timon of Athens; 1605 – 1608), Antonius a Kleopatra (Antony and Cleopatra; 

1606 – 1607), Macbeth (1606 – 1607), Koriolanus (Coriolanus; 1608)      

     4 romance (tragikomedií, fantazijních her): Perikles, kníže tyrský (Pericles, Prince of Tyre; 

1606 – 1608), Cymbelin (Cymbeline; 1608 – 1610), Zimní pohádka (The Winter´s Tale; 1609 – 

1611), Bouře (The Tempest; 1611).  

 

 
 

  

 

  


