
Ty puntíky navrtal |umek a vpustil navrtan)Ími otvory do těla mojí zelené
pŤítelkyně vajíčka, děti své, aby ji vy'jedli. Moje schovanka ubohá stala se
špejclrarem takovych piižloutl;/clr cizopasník , takorn.ich lichváŤri, takové clrasy,
která tyje a Žije z cizího. Mě[ jsenr sto chutí cel1i ten špejchar i s nakvarťyrovanou
cháskou zničit jednou ranou, ale neučinil jsem tak. Bylo mi líto mojí vadnoucí
a umírající dcerky hennelínovy, mojí schovanky, která pŤece ještě žila a Žíti bude,
dokud ti vetŤelci hanební neprovrtají nitjejího Života.

Lítostivě jsem pozoroval pŤíští dny, kterak ze|ená barva její měnila se
v chorobnou modŤ a žluť. Lítostivě byl jsem svědkem toho, kterak chudák cítila
a umírala modŤe a zeleně, jakŽ to některé básníŤky a básníci i u lidí pozorují' Viděl
jsem konečně, jak hotové mouchy z jejího scvrklého mrtvého těla vylézaly
a chutě letěly do světa hledat oběťjinou.

Tedy zbyla mi jediná schovanka ze šesti. Jediná| Ale ta byla hezká.Když
se natáhla, vypadala jako nemalé cigáro, ze|ená její barva skvěla se jako brčál
a zdá|o se mi, že i ta červená, plochá, twdá tváŤ její dobŤe sluší k hedbávnému
zelenému šatu jejíntu. Měl jsem z ní radost. Aspori jedna. A nebude jiŽ dlouho na
stromě, je silně dospělá a musí brzo nechat pastvy a ulehnout v zátiší, aby jÍ
v kukle narostla mramorovaná kŤídla a na záďa aby se jí položil hermelínoqi
kožíšek.

Radost má a naděje nemě|y dlouhého trvání.
Jednoho dne došla pošta, seberu noviny, jdu na louku - osika pryč. Mylím

se? To není možná. osika nestojí. Snad není zle. Snad osiku vítr noční položil.
Nedělám krokťr. Dělám skoky. osika pryč. Doce|a pryč. Nějalo.i dobry člověk ji
v noci uťal, usekal, snad aby sijí zatopil.

Z|! konec vzala poslední moje schovanka. Nešťastné děti. Nešťastné děti!
Tak jsem pŤírodě clrtěl pomáhati, a tak to snrutně dopadlo.

Mal1/ čtenái 3|, |912, s. 6*7, 18-l9

oba texty lryšly dosud pouze časopisecky (Mal! čtenáŤ l9l0 a l9l2); v naší edici pŤizpŮso-
bujeme pravopis současné kodifikaci pii respektování osobitého autorova stylu.

v. B.
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S mwŮv METUZALE Ms KÝ CYKLUS

Marie Stemberková

V pŤedmluvě ke kniŽnímu vydání hry Věc Makropltlos považoval Karel
Čapek za nutné zmínit se o dramatickém cyklu George Bernarda Shawa Zpět
k Methusalemovi, jehož anglické vydání (I92I) pŤedešlo o pouhy rok premiéru
Věci Makroptllos ve Vinohradském divadle (21. listopadu l922). Časová blízkost
zveŤejnění obou děl nrohla totiŽ Svádět k domněnce, že byl ve zpracování tématu
dlouhověkosti závislf na britskénr dramatikovi. Tato látková shoda je zcela
nahodilá,vysvětlujeČapek' ajaksezdápodlevytahu,jetakéjenpovrchní,neboť
Bernard Shaw dochází k závěritnl pravě opačnym. Pokud ruohu soudit' p. Show
vidí v možnosti žít několik set let ideální stav lidstva, ja|g,si budoucí ráj. Jak
čtenáÍ pozná, v této knížce se líčí dlouhověkost zcela jinak, jako stav velmi málo
ideální a dokonce velmi málo žádoucí. Je těžko Ťíci, co je sprovnější; na obou
stranách se nedostťwá bohužel vlastní zkušenosti, (Capek l992, s' 18l)

Dramaticky cyklus Zpět k Methusalemovj vznikal v letech l9l8_l92l,
tedy pod otŤesnfmi dojmy ze světové války, které v autorovi a jeho současnících
dosud nestačil zahojit plynoucí čas' Veškeré zlo v lidské společnosti, za vál'lq
doslova puštěné ze Íetězu, piičítal Shaw citové a mentální nezralosti nejen
jednotlivcŮ, ale celého lidstva. Domníval se, že člověk žije pŤíliš krátce na to, aby
se mohl stát v plném smyslu dospělym. Je ve vleku dětinskych choutek a emocí,
na rozum spoléhá jen ďídkakdy. Jelikož v době prudce se rozvíjející techniky by
mohla taková nezralost vést k zániku civilizace, hledal Shaw v,.ichodisko v pro-
dloužení lidskéhb Života na několik set let. Lidsk!jedinec by tak nrěl podlejeho
názoru dostatek času na vzdělávání a sebezdokonalování, na aktivní práci pro



Společnost, v níŽby mohl plně zriročit svúj talent i získané pomatky, a konečně na
nroudré pŤedávání zkušeností mladšínr generacím.

Zatímco Karel Čapek ve zmíněné pŤedmluvě označil svou hru o dlouho-
věkostijako věc, kterou chtěl mít už za sebou, aby se zbavil starych zásob (Čapek
|992, s. l8l)' G. B. Slraw doplnil náZev pětidílného cyklu Zpět k Methusalemovi
podtitulem metabiologiclql Pentateucá; měl b;,it tedy jakousi biblí moderního
člověka. Jeho rozsah je jistě ricťyhoďny, za Posledními dny lidstva Karla Krause
však bemadějně pokulhává. Navíc málem pětinu texťu zabírá pŤedmluva. V pŤed-
mluvách se G. B. Shaw pŤímo vyŽiva|: stávalo se mu občas, že některá jeho fua
byla i kratší než rivodní slovo k ní. Karlu Čapkovi, spoléhajícímu na dramatickou
nosnost zápletek a konfliktti, se něco takového pŤihodit nemohlo;jeho pŤedmluvy
(u někten.ich her ostatně chybějí) vyplřují obvykle jednu, maximálně dvě tiskové
stránky.

V pŤedmluvě k cyklu her Zpět k Methusalemovi, nazvané Nevěžící p l-
století, polemizuje autor s darwinismem a s mechanisticlc.1im názorem na rn./voj
člověka a společnosti. Vědechy svět své doby nazjvá pravou baštou tuposti a
ukrutnosti. (Slraw 1929, s. 7l) Horlí proti laboratorním pokus m na žilych
zv íÍatech, jeŽ omačuj e za čir é barbarství, pŤežitek l 9. století, j ež s e právě netěš ilo
jeho oblibě. V17chodisko z Wize spatŤuje ve vitalismu, filozofii života, jejímž
vridčím piedstavitelem byl Henri Bergson. Stoupence tohoto filozofického prou-
du nezajímalo bytí, nybrž pohyb, dění, qivoj, za hlavní poznávacÍ mohutnost
člověka označovali intuici, zatímco rozum a logika mají pouze sluŽebné posta-
vení. Samotny éIan vital (tvoÍivy Wvoj)' ktery je ristŤedním pojmem filozofie
Života, prisobí mimo hmotu, a je tudíŽ nezničitelnj. Skutečnostje svou podstatou
organická; proto se biologie stává nejdŮleŽitější vědou, a vytlačuje tak fyziku.

Cel! metuzalémsky cyklus se dělí v pět částí, vlastně v pět samostatn1ich
her, navzájem spojenlch jednotící myšlenkou a částečně i postavami. Jednající
postavy z první hry se totiž objeví na saménr konci cyklu, návaznost v postaváclr
je rovněŽ ve druhé a tŤetí hŤe. Děj první hry, pŤíznačně nazvané Na počátku, se
odehrává roku 4004 pied Kristem v zahradě Edenu' Jednající postavyjsou pouze
tŤi: Adam, Eva a had, kterého autor nepojímá jako ďábla, odvěkého soupeŤe
Stvoiitelova' Zlo podle jeho mínění vzniká v sanrotnénr procesu tvoŤivého vr.ivo.
je, v dúsledku omylri či chybn;/ch pokusri tvrirčí síly pronikající vesmír. Takoqim
zlemje smrt, a právě had tu vystupujejako bytost schopná a ochotná nabídnout
prarodičrim lidstva jinou alternativu. Není to nesmrtelnost _ ostatně již v pŤed-
mluvě ke hÍe LékaŤ v rozpacích Shaw své čtenáŤe a diváky varoval: Nepokoušejte
se žíti věčně. To se yám nepodaÍí. (Shaw |926, s. 126) Lidská společnost není
zaÍizena na nesmrtelnost. Adam a Eva se proto na hadovu radu rozhodnou pro
dlouhověkost.

Pozoruhodn! je zprisob, jahlim této dlouhověkosti chtějí dosáhnout, a na-
konec se jim to i podaŤí. Zatímco Karel Čapek použil ve Věci Makropulos
,,klasického.. prostňedku, elixíru života, Shawovi hrdinové si vystačí s vlastní
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vŮlí. Stačí chtít, si|ně chtít _ a prarodiče lidstva Žijí tisíc let. Ideu voluntarismu
rozvíjí autor také ve druhé hŤe cyklu, Evangeliu bratÍí Barnabas , jejíž děj se
odehrává těsně po první světové válce. Hlavní posta\y' sourozenci Konrád a
Franklyn Barnabasové, hlásají radostnou zvěst, že lidstvo je sclropno vlastními
silami pŤekonat krátkověkost. Nenabízejí však Žádny zánačny prášek či pilullry.
Nejsem šarlatán, jsem biolog, prohlašuje trochu dotčeně Konrád. Je piesvědčen,
že ta věc se uskuteční sama (Shaw 1929, s.24|), záIeží jen na lidské vrili' aby se
člověk naučil žít dloulro. Vúle v Shawově pojetí pŤedstavuje nezměrnou molrut-
nost, naprosto odlišnou od pouhého chtění nebo snad jen pÍání. Nezaměžlujte
plané choutlE za tu hroznott divotyornott moc V le, jež jest odhodlána Nožiti,
jsottc pŤesvědčena o naprosté toho ruinosa. (Shaw |929, s' 242)

Zatímco bratŤi Barnabasové pouze teoretizovali, praktické obtíŽe spojené
s dlouhověkostí pŤicházejí ke slolu ve tĚetí hŤe cyklu, nazvané Věc se stala
skutkem a odehrávající se roku 2|10 po Kristu. Spolu s druhou hrou pŤedstavuje
nejŽivotnější část cyklu, protoŽe právě tady potkáváme nám dťrvěrně známého
Shawa - ironika a posměváčka, beroucího si na mušku politiclc.i systém Velké
Británie, která se v jeho dramatickém textu stala republikou. objewjí se dva
první dlouhověcí: arcibiskup zYorku, stary283 let, zněhož se lyklube reverend
Haslam zpÍedchozí hry' a nlinistryně republikánské vlády paní Lutestringová,
stará2]5 pět let, byvalá panská v domácnosti Barnabasovych. oba sice dosáhli
životní moudrosti a vyrovnanosti, ale ze svého věku se nemohou opravdově
radovat, jelikož jsou pro svrij mladistrn.i vzhled terčem neustálého poďezÍrání ze
strany okolí. Kruh kolem nich se někdy stahuje tak těsně, Že jsou nuceni se
zachrařovat fingovanynri sebevraŽdami. Dlouhy život je svízelná, hrozná yěc,

pÍiznává paní Lutestringová kolegrim ve vládě, ale pŤesto je to něco skvělého'
Nechtěla bych měniti s obyčejnott ženou, pravě jako bych neměnila s jepicí, jež
žije toliko hodinu. (Shaw l929, s. 289)

oba dlouhověcí cítí navíc k ,,obyčejn1im smrtelník nr.. odstup - odstup
beze stopy cynismu, spíše jen smutně shovívavy. Vy všichni jste taková děcka!
(Shaw 1929, s.294) uleví si paní Lutestringová, neschopná ubližovat duševně
nezletillm tvorunr. Zato Čapkova Emilia Marty jim ubliŽuje hodně a navíc
s jakymsi zadostiučiněním. Pohrdá lidmi, ve skutečnosti však je její opovržení
rubem závisti: Hlupáci, vy jste tak šťastni! Je to až protivné, jak jste šťastni!
(Čapek |992, s.256) Zatknco muděná slečna Marťy utápí vnitŤní prázdnotu
v milostn1ich pletkách, Shawovi privilegovaní žijí spoŤádaně, poslouchajíce na
slovo svého autora. Svrij poŽehnan! věk nechápou jako dar, nybrž spíše jako

mravní závazekvúči lidstvu - jenom je škoda, že se z děje nedovídáme téměŤ nic
o tom, co dobrého a světoborného vlastně pro společnost vykonali. Máme spíše
dojem' že mnoho času a sil ztratlli a ztráceji na ťrtěku pŤed pronásledováním.

Čtvrtá hra cyk|u, Tragédie starého pána, se odehrává roku 3 000 po Kristu.
Dlouhověcí, tŤebaŽe proti krátkovělqim jsou stále v menšině, se mezitím stačili
rozmnožit. I v této hŤe jiskŤí shawovská ironie - autor totiŽ britskou Ěíši vystě-
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společnost, v níž by mohl plně zriročit svúj talent i získané pomatky, a konečně na
nroudré pŤedávání zkušeností mladšínr generacím.

Zatímco Karel Capek ve zmíněné pŤedmluvě označil svou hru o dlouho-
věkostijako věc, kterou chtěl mít už za sebort, aby se zbavil starych zásob (Čapek
1992, s. l8l)' G. B. Slraw doplnil náZev pětidílného cyklu Zpět k Methusalemovi
podtitulem metabiologicky Pentateucá; měl b;,it tedy jakousi biblí moderního
člověka. Jeho rozsah je jistě rictyhoďny, za Posledními dny lidsna Karla Krause
však beznadějně pokulhává. Navíc málem pětinu textu zabÍrápÍedmluva. V pŤed-
mluvách se G. B. Shaw pŤímo vyŽíva|: stávalo se mu občas, že některá jeho hra
byla i kratší než rivodní slovo k ní. Karlu Čapkovi, spoléhajícímu na dramatickou
nosnost zápletek a konfliktti, se něco takového pŤihodit nemohlo;jeho piedmluvy
(u někten.ich her ostatně chybějí) vypl ují obvykle jednu, maximálně dvě tiskové
stránky.

V piedmluvě k cyklu her Zpět k Methusalemovi, nazvané Nevěžící p l-
století, polemizuje autor s darwinismem a s mechanisticlc'.lim názorem na rn./voj
č|ověka a společnosti. Vědechy svět své doby nazlvá pravou baštou tuposti a
ukrutnosti, (Slraw 1929, s. 7l) Horlí proti laboratorním pokus m na živych
zv íÍatech, jeŽ omačuj e za čir é barbarství' pŤežitek l 9. století, j eŽ s e právě netěš ilo
jeho oblibě. Vychodisko z |<rize spatŤuje ve vitalismu, filozofii života, jejímž
vridčím piedstavitelem byl Henri Bergson. Stoupence tohoto filozofického prou-
du nezajímalo bytí, n1ibrŽ pohyb, dění, qivoj, za lrlavní poznávací mohutnost
člověka označovali intuici, zatímco rozum a logika mají pouze sluŽebné posta-
vení. Samotny éIan vital (tvo|ivy vyvoj)' kten-/ je ristŤedním pojmem filozoťre
Života, prisobímimohmotu,a jetudíŽnezničiteln1i. Skutečnostje svoupodstatou
organická; proto se biologie stává nejdrileŽitější vědou, a vytlačuje tak fyziku.

Cel! metuzalémsky cyklus se dělí v pět částí, vlastně v pět samostatn1ich
her, navzájem spojenlch jednotící myšlenkou a částečně i postavami. Jednající
postavy zprvní hry se totiŽ objeví na saménr konci cyklu, návaznost v postavách
je rovněŽ ve druhé a tŤetí hŤe. Děj první hry, pŤíznačně nazvané Na počátku, se
odehrává roku 4004 pŤed Kristem v zahradě Edenu' Jednající postavyjsou pouze
tňi: Adam, Eva a had' kterého autor nepojímá jako ďábla, odvěkého soupeŤe
StvoĚitelova. Zlo podle jeho mínění vzniká v sanrotnénr procesu tvoŤivého v1ivo.
je, v dúsledku omylri či chybn;/ch pokusri tvrirčí síly pronikající vesmír. Takoqim
zlemje smrt' a právě had tu vysfupujejako bytost schopná a ochotná nabídnout
prarodičŮm lidstva jinou alternativu. Není to nesmrtelnost _ ostatně jiŽ v pŤed-
mluvě ke hÍe LékaŤ v rozpacích Shaw své čtenáŤe a diváky varovaI: Nepokoušejte
se žíti věčně. To se vám nepodaží (Shaw |926, s. 126) Lidská společnost není
zaÍízena na nesmrtelnost. Adam a Eva se proto na hadovu radu rozhodnou pro
dlouhověkost.

Pozoruhodnf je zpúsob, jalalim této dlouhověkosti chtějí dosáhnout, a na-
konec se jim to i podaŤí. Zatímco Karel Čapek použil ve Věci Makropulos
,,klasického.. prostňedku, elixíru Života, Shawovi hrdinové si vystačí s vlastní

BO

vŮlí. Stačí chtít, si|ně chtít _ a prarodiče lidstva Žijí tisíc let. Ideu voluntarismu
rozvíjí autor také ve druhé hŤe cyklu, Evangeliu bratží Barnabas , jejíž děj se
odehrává těsně po první světové válce. Hlavní posta\y' sourozenci Konrád a
Franklyn Barnabasové, hlásají radostnou zvěst, že lidstvo je sclropno vlastními
silami pŤekonat krátkověkost. Nenabízejí však Žádny zánačny prášek či pilulky.
Nejsem šarlatán, jsem biolog, prohlašuje trochu dotčeně Konrád. Je piesvědčen,
že ta věc se uskuteční sama (Shaw 1929, s.24|), záIeží jen na lidské vrili' aby se
člověk naučil žít dloulro. Vúle v Shawově pojetí pŤedstavuje nezměrnou molrut-
nost, naprosto odlišnou od pouhého chtění nebo snad jen pÍání. Nezaměžtujte
plané choutlE za tu hroznott divotyornott moc V le, jež jest odhodlána Nožiti,
jsottc pŤesvědčena o naprosté toho ruinosa. (Shaw |929, s' 242)

Zatímco bratŤi Barnabasové pouze teoretizovali, praktické obtíŽe spojené
s dlouhověkostí pŤicházejí ke slolrr ve tĚetí hŤe cyklu, nazvané Věc se stala
skutkem a odefuávající se roku 2110 po Kristu. Spolu s druhou hrou pŤedstawje
nejŽivotnější část cyklu, protoŽe právě tady potkáváme nám dťrvěrně známého
Slrawa - ironika a posměváčka, beroucího si na mušku politiclc.i systém Velké
Británie, která se v jeho dramatickém textu stala republikou. objewjí se dva
první dlouhověcí: arcibiskup zYorku, stary283 let, zněhož se lyklube reverend
Haslam zpÍedchozí hry' a nrinistryně republikánské vlády paní Lutestringová,
stará2]5 pět let, byvalá panská v domácnosti Barnabasovych. oba sice dosáhli
životní moudrosti a vyrovnanosti, ale ze svého věku se nemohou opravdově
radovat, jelikož jsou pro svrij mladistrn-i vzhled terčem neustálého podezÍrání ze
strany okolí. Kruh kolem nich se někdy stahuje tak těsně, Že jsou nuceni se
zachrařovat fingovanynri sebevraŽdami. Dlouhy život je svízelná, hrozná yěc,

pÍiznává paní Lutestringová kolegrim ve vládě, ale pŤesto je to něco skvělého'
Nechtěla bych měniti s obyčejnott ženou, pravě jako bych neměnila s jepicí, jež
žije toliko hodinu. (Shaw l929, s. 289)

oba dlouhověcí cítí navíc k ,,obyčejn1im smrtelník nr.. odstup - odstup
beze stopy cynismu, spíše jen smutně shovívavy. Vy všichni jste taková děcka!
(Shaw 1929, s,294) uleví si paní Lutestringová, neschopná ubliŽovat duševně
nezletillm tvorunr. Zato Čapkova Emilia Marty jim ubliŽuje hodně a navíc
s jakymsi zadostiučiněním. Pohrdá lidmi, ve skutečnosti však je její opovržení
rubem závisti: Hlupáci, vy jste tak šťastni! Je to až protivné, jak jste šťastni!
(Čapek |992, s.256) Zatknco muděná slečna Marťy utápí vnitŤní prázdnotu
v milostnlch pletkách, Shawovi privilegovaní žijí spoŤádaně, poslouchajíce na
slovo svého autora. Svrij poŽehnan! věk nechápou jako dar, nybrž spíše jako

mravní závazekv či lidstvu - jenom je škoda, že se z děje nedovídáme téměŤ nic
o tom' co dobrého a světoborného vlastně pro společnost vykonali. Máme spíše
dojem' že mnoho času a sil Ťratlli a ztráceji na ťrtěku pŤed pronásledováním.

Čtvrtá hra cyk|u, Tragédie starého pána, se odehrává roku 3 000 po Kristu.
Dlouhověcí, tĚebaŽe proti krátkovělqim jsou stále v menšině, se mezitím stačili
rozmnoŽit. I v této hŤe jisKí shawovská ironie - autor totiŽ britskou Ěíši vystě-
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hoval z Evropy a jejím správním centrem učinil Bagdád. Aby se její obyvatelé
nenudili, stvoŤil jinr soupeie v osobě Napoleona, císaŤe ,,Turanie..; dlouhověké
pak usadil v rodném lrsku. o jejich státě se dovídáme málo, je proto s podivem, Že
SlrawŮv obdivovatel a pŤekladatel Frank Tetauer mohl vidět ve společnosti
dlouhověkych,,vědecky organisovan stát shawovslo.ích realistú.. (Tetauer |924,
s. 5), v monografii o Shawovi však své stanovisko mrímil (Tetauer 1929, s.
|20-|2|). Charakter tohoto státu totiž nevyplyvá pčímo z dramatické akce, n1ibrŽ
jsme nuceni vytváiet si o něm pĚedstavu na základě konverzace jednajícíclr
postav. Není to u Shawa poprvé ani naposledy. Pro některéjeho divadelní kusy by
se nejlépe hodil Ťech.i vyraz symposion. Jsou to vskutku jakési hostiny ducha,
velkolepé pitky, jejichž ričastníci se neopíjejí alkoholem, nlbrž vtipem, ironií,
duchaplnymi nápady. Tragédie starého pána by|a tak nápadně statická, Že ji
dramaturgové v někteq/ch divadelních inscenacích vynechávali.

V páté hŤe cyk|u, Až kam myšlenka dosáhne, do|ét|y autoro\y myšlenky aŽ
do roku 3|920 po Kristu, kdy krátkověcí ze zeměkou|e již zmízeli a lidsh.i věk
dokonce pŤekročil hranici stanovenou bratry Barnabasorn-imi. Starci a staieně,
kteĚí ve hŤe lystupují, je kolem osmi set let. Děj, pokud lze o ději vubec mluvit, se
odehrává v téměŤ bukolické krajině, piipomínající antické Řecko. Z tohoto světa
budoucnosti zmize|a nejen veškerá technika, ale také práce. Starci a staŤeny, v
jejichŽ vzhledu lze sotva postŤehnout rozdí| mezi pohlavími, žijí jen sv'.im
meditacínr a sebezdokonalování. odvrhli již veškerou smyslovost, tělo povaŽují
za zbytečné bŤemeno, které je tŤeba postupně odhodit. Sní o tom, že pŤijde den,
kdy nebude vŮbec lidí, budou jen myšlenky' Shaw tu dospívá k čirému spiri-
tualismu, clrarakteristickému právě pro vitalisnrus, filozofii života: tvoŤiv../' vyvoj
se projevuje mimo hmotu.

Kromě velnri starych |idížiií ve 32. tísíciletí lidé velmi mladí, jiné věkové
kategorie Shaw nemá. M|ádež, pestrá společnost Ťeck)ich a latinskych jmen, se
oddává erotick nr hrám' v lepším pŤípadě umění, ale i toho se záhy nabaŽí. Po
čase totiŽ všichni mladí následují starce životem tráven1im v meditacích a vnitŤ-
ním usebrání. V tomto světě vlastně neexistuje lidská společnost v pravém slova
smyslu;jsou tu pouze izolované skupinky lidíjako kdysi v prvobytně pospolném
Ťádu.

Je skutečně paradoxní, že G. B. Shaw, v roce |925 Vyznamenan1/ Nobelo-
vou cenou vyslovně za,,dí|o vyznačující se idealismem a lidskostí.., lytvoĚil tak
nelidskf, ba pŤímo odpuzující obraz budoucího lidstva, obraz, jenž měl bft
ideálním projektem. Myslím, Že tuto negatirmí stránku Shawoly tvorby vystihl
A. M. Píša v referátu o praŽské inscenaci cyk\u Zpět k Methusalemovi: ,,Jaké
bohatství ducha je tu všude rozhozeno, ducha l".isostně kritického a spolu směle
fantastického' roanarně ironického i hluboce vidícího a věiícího; kolik básnicky
živlch episod se ťu mihne, ale zároveĎ právě tímto dílem snad nejvíce prostupuje
puritánské protiumělectví Shawovo... (Píša 1932) ostatně i Karel Čapek, kten.i
staršího britskélro kolegu ctil a obdivoval, se v medailonku k jeho sedmdesátinán
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pozastavil nad určitou ,,nelidskostí.. Shawovou: ,,Je pŤíliš pln ducha, než aby byl
pŤíliš člověkem; má.li nějaky nedostatek, je v tom, Že je tak nelidsky svrchova-
n!... (Čapek 1926) ,,Říká se o Slrawovi, že je až nelidsk1i', atotéŽ se Ťíká o jelro
utopii,..uvažoval Frank TetaueÍ. ,'Zdá se, že ta ne|idskost byla a je Shawoqim
programem' kter..f po cel1/ život uskutečĎoval... (Tetauer l929, s. 119)

Vribec poprvé byl shawovsky cyklus Zpět k Methusalemovi nastudován
patmě v Birminghamu roku l923, pĚedstavení bylo rozloženo do pěti večeru.
o této inscenaci referoval článek otištěn]í v listopadu |923 v časopise IÝárodní
a Stavovské divadlo a podepsanf šifrou K. M. Skryval se pod ní herec a režisér
Národního divadla Karel Mušek (|867-|924), kteqi na naší pŤední scéně založil
shawovskou tradici. V letech |906-|920 tu režíroval celkem jedenáct Shawo-
vych her, pŤeložil jich tÍináct. Spolu s Alfredem Pflanzerenr pĚeložil také cyklus
Zpět k Methusalemovi,

Cesta k inscenaci ,,Metuzaléma..na českém jevišti byla klikatá. Úda.jnc se
o jevištní pralu pokoušel i Karel Čapek, ,,prohlásil ji však za nemožnost.., jak
čteme v nepodepsané noticce Shaw v Methusalem a česká drantaturgie, otištěné
v revui Panorama (|929130).Y téŽe noticce se téŽ uvádí, žek70. narozeninám
G. B. Shawa v roce |926 ,,pomyšleli K. H. Hilar a František GÓtz upraviti
z pentateuchu I., IV. a V. část, neŽ k premiéŤe nedošlo.. (|929130). Koncem 20. let
zada|režisér Bohuš Stejskal svou pravu Divadlu na Vinohradech' inscenace se
však v této podobě neuskutečnila. Se Shawovym ,,Metuzaléntem.. Se nakonec
lyrovnalo Národní divadlo. Stejskalovu pravu podrobil revizi herec a reŽisér
Karel Dostal: pŤedevším .vynechal celou čtvrtou část, Tragédii starého pána,
zhustiv cel! cyklus do jediného večera. PŤedstavení trvalo dle svědectví součas-
ník čtyŤi hodiny. Cyklus měl premiéru dne 9. rinora 1932 v reŽii Karla Dostala,
s qipravou Vlastislava Hofmana, hudbou Miroslava Ponce, v choreografii Joe
Jenčíka. Jedné z repríz, l7. nora, byl pŤítomen prezident T. G. Masaryk.

Po premiéŤe nemohli ani obdivovatelé Shawovi zak4it zklanrání, v lepším
pŤípadě rozpaky. ,,Úspěclr měla premiéra slab ' ale v Národním divadle ltírá se
vždycky dojem, Že nerispěchy jsou tak pŤipraveny jako rispěchy,.. napsal do
Ceského s/ova JindŤich Vodák (Vodák l932). Jediná pochvala, kterou v Rozpra-
vách Aventina vyslovil J. J. Paulík, byla adresována vynikajícímu režisérovi a in-
terpretrim, jmenovitě Ladislavu Boháčovi, Václavu Vydrovi, Leopoldě Dosta.
lové, Beďichu Karenovi, Jarmile Kronbauerové;zato autorovi adresoval referent
kritická slova: ,,Shawovská myšlenka v pŤípadě Methusalema, jen zcela zběžně
změŤena dneškem, nedoletí ani za roh, neŤku-li do r.31920 po Kristu, kde se
procházejí jeho ne-lidé v Ťeckych kostymech a mluví nicotnosti.. (Paulík l93l/
l1932, s. |9|-|92). Slabiny Shawova díla dobŤe vystihl Hanuš Jelínek (|932,
s. 290) v Lumíru:,,Je to podivné dílo, v němž se mísí politick! pamflet s ťtlozo-
fickou esejí, ironicky podaná legenda s posměškem, kteryi se tváŤí jako nábožen-
ské proroctví. Ale ani největší obdiv nemriŽe mi bránit, abych neŤekl upŤímně, že
tento kus po stránce divadelní považuji za omyl, i když mne za to snad stihne
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hoval z Evropy a jejím správním centrem učinil Bagdád. Aby se její obyvatelé
nenudili, stvoŤil jinr soupeŤe v osobě Napoleona, císaŤe ,,Turanie..; dlouhověké
pak usadil v rodném Irsku. o jejich státě se dovídáme málo, je proto s podivem, že
Slrawriv obdivovatel a pŤekladatel Frank Tetauer mohl vidět ve společnosti
dlouhověkych,,vědecky organisovan stát shawovsk'j'ch realistŮ.. (Tetauer |924,
s. 5), v monografii o Shawovi však své stanovisko mrímil (Tetauer 1929, s.
|20-|2|). Charakter tohoto státu totiž nevyplyvá pťímo z dramatické akce, n1ibrŽ
jsme nuceni vytváiet si o něm pĚedstavu na základě konverzace jednajícíclr
postav. Není to u Slrawa poprvé ani naposledy. Pro některé jeho divadelní kusy by
se nejlépe hodil Ťech.i vyraz symposion. Jsou to vskutku jakési hostiny ducha,
velkolepé pitky, jejichž ričastníci se neopíjejí alkoholem, nlbrž vtipem, ironií,
duchaplnymi nápady. Tragédie starého pána by|a tak nápadně statická, Že ji
dramaturgové v někteq/ch divadelních inscenacích vynechávali.

V páté hŤe cyk|u, Až kam myšlenka dosáhne, do|ét|y autoro\y myšlenky aŽ
do roku 3|920 po Kristu, kdy krátkověcí ze zeměkou|e již zmízeli a lidslqí věk
dokonce pŤekročil hranici stanovenou bratry Barnabasor"-imi. Starci a staieně,
kteĚí ve hŤe lystupují, je kolem osmi set let. Děj, pokud lze o ději vubec mluvit, se
odehrává v téměŤ bukolické krajině, piipomínající antické Řecko. Z tohoto světa
budoucnosti zmize|a nejen veškerá technika, ale také práce. Starci a staŤeny, v
jejichž vzhledu lze sotva postŤehnout rozdí| mezi pohlavími, žijí jen sv'.im
meditacínr a sebezdokonalování. odvrhli již veškerou smyslovost, tělo povaŽují
za zbytečné bŤemeno, které je tŤeba postupně odhodit. Sní o tom, že pŤijde den,
kdy nebude vŮbec lidí, budou jen myšlenky. Shaw tu dospívá k čirému spiri-
tualismu, clrarakteristickému právě pro vitalisnrus, filozofii Života: tvoiiu.i vyvoj
se projevuje mimo hmotu.

Kromě velnri starych |idíž|jí ve 32. tisíciletí lidé velmi nrladí, jiné věkové
kategorie Shaw nemá. MládeŽ, pestrá společnost Ťeck ch a latinskych jmen, se
oddává erotick n hrám' v lepším pŤípadě umění, ale i toho se záhy nabaží. Po
čase totiž všichni mladí následují starce životem trávenfm v meditacích a vnitĚ-
ním usebrání. V tomto světě vlastně neexistuje lidská společnost v pravém slova
smyslu;jsou tu pouze izolované skupinky lidíjako kdysi v prvobytně pospolném
Ťádu.

Je skutečně paradoxní, Že G' B. Shaw, v roce |925 vyznamenan1/ Nobelo-
vou cenou vyslovně za,,dí|o vyznačující se idealismem a lidskostí.., vytvoŤil tak
nelidskf, ba pĚímo odpuzující obraz budoucího lidstva, obraz, jenŽ měl bft
ideálním projektem. Myslím, Že tuto negativní stránku Shawoly tvorby \,ystihl
A. M. Píša v referátu o praŽské inscenaci cyk|u Zpět k Methusalemovi: ,,Jaké
bohatství ducha je tu všude rozhozeno, ducha l".isostně kritického a spolu směle
fantastického' rozÍnarně ironického i hluboce vidícího a věŤícího; kolik básnicky
živych episod se ťu mihne, ale zároveĎ právě tímto dílem snad nejvíce prostupuje
puritánské protiumělectví Shawovo... (Píša 1932) ostatně i Karel Čapek, kten.i
staršího britskélro kolegu ctil a obdivoval, se v medailonku k jeho sednrdesátinánr
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pozastavil nad určitou ,,nelidskostí.. Shawovou: ,,Je piíliš pln ducha, než aby byl
pŤíliš člověkem; má-li nějaky nedostatek, je v tom, Že je tak nelidsky svrchova-
n!... (Čapek l926) ,,Říká se o Slrawov i, že je až nelidsk17, a totéž se Ťíká o jeho
utopii,..uvažoval Frank Tetauer. ,,zdá se, Že ta nelidskost byla a je Shawov m
programem' kter,.y po cel1!' život uskutečíoval... (Tetauer |929, s. ||9)

Vribec poprvé byl shawovsk1í cyklus Zpět k Methusalemovi nastudován
patmě v Birminghamu roku 1923, pŤedstavení bylo rozloženo do pěti večeru.
o této inscenaci referoval článek otištěn],Í v listopadu |923 v časopise Národní
a Stavovské divadlo a podepsanf šifrou K. M. Skn.,Íval se pod ní herec a režisér
Národního divadla Karel Mušek (|867-|924), kteqi na naší pŤední scéně založil
shawovskou tradici. V letech 1906-|920 tu režíroval celkem jedenáct Shawo-
vych her, pŤeložil jich tŤináct' Spolu s Alfredem Pflanzerem pĚeložiltaké cyklus
Zpět k Methttsalemovi,

Cesta k inscenaci ,,Metuzaléma..na českém jevišti byla klikatá. Úda1ne se
o jevištní pralu pokoušel i Karel Čapek, ,,prohlásil ji však za nemoŽlost.., jak
čteme v nepodepsané noticce Shawttv Methusalem a česká dramaturgie, otištěné
v revui Panorama (|929130).Y téŽe noticce se téŽ uvádí, žek,70. narozeninám
G. B. Shawa v roce |926 ,,pom,!šleli K. H. Hilar a František GÓtz upraviti
z pentateuchu I., rV. a V. část' neŽ k premiéŤe nedošlo.. (|929l30). Koncem 20. let
zada|režisér Bohuš Stejskal svou pravu Divadlu na Vinohradech, inscenace se
však v této podobě neuskutečnila. Se Shawovym ,,Metuzaléntem.. Se nakonec
vyrovnalo Národní divadlo. Stejskalovu pravu podrobil revizi herec a reŽisér
Karel Dostal: pŤedevším lynechal celou čtvrtou část, Tragédii starého pána,
zhustiv cel;/' cyklus do jediného večera. PŤedstavení trvalo dle svědectví součas-
níkťr čtyŤi hodiny. Cyklus měl premiéru dne 9. rinora 1932 v reŽii Karla Dostala,
s vlipravou Vlastislava Hofmana, hudbou Miroslava Ponce, v choreografii Joe
Jenčíka. Jedné z repríz, l7. nora, byl pŤítomen prezident T. G. Masaryk.

Po premiéŤe nemohli ani obdivovatelé Shawovi zakrytzk|anání, v lepším
pŤípadě rozpaky. ,,Úspěch měla premiéra slab!, ale v Národním divadle vtírá se
v-zdycky dojem, že nerispěchy jsou tak pŤipraveny jako rispěchy,.. napsal do
Ceského s/ova Jinďich Vodák (Vodák l 932). Jediná pochvala, kterou v Rozpra-
vách Aventina r,yslovil J. J. Paulík, byla adresována vynikajícímu režisérovi a in-
terpret m, jmenovitě Ladislavu Boháčovi, Václalu Vydrovi, Leopoldě Dosta-
lové, BedŤichu Karenovi, Jarmile Kronbauerové;zato autorovi adresoval referent
kritická slova: ,,Shawovská myšlenka v pňípadě Methusalema' jen zcela zběžně
změŤena dneškem, nedoletí ani za roh, neŤku-li do r. 31920 po Kristu, kde se
procházejí jeho ne-lidé v Ťeckych kostymech a mluví nicotnosti.. (Paulík l93ll
/|932, s. |9|-192). Slabiny Shawova díla dobŤe vystihl Hanuš Jelínek (|932,
s' 290) v Lumíru:,,Je to podivné dílo, v němŽ se mísí politick1/ pamflet s filozo-
fickou esejí, ironiclgl podaná legenda s posměškem, kteryi se tváŤi jako nábožen-
ské proroctví. Ale ani největší obdiv nemŮže mi bránit, abych neŤekl upŤímně, že
tento kus po stránce divadelní považuji za omy|, i když nrne za to snad stihne
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opovrŽení někten.ich bezvyhradnych zbožriovatelri Shawov..ich. Nenapadá mi
nikterak popírati ideologickou a filozofickou hodnotu tohoto bohatého, ale hy-
bridního díla. PŤipustím dokonce, ač bez valného pŤesvědčení, že.je možno tuto
hru klásti vedle Fausta a Peer Gynta, ale ať nikdo nežádá, abych v ní viděl čisté
umělecké dílo nebo dokonce divadelní hru. Je to snad víc, mnohem víc, ale dobré
divadlo to není...

Ačkoli jinak kriticky JindŤich Vodák pŤipouštěl, že Shawriv,,Meťuzalém..
bude mít moŽná ohlas v budoucnosti, nezdá se, Že by se jeho slova naplřovala. G.
B. Shaw sice na světov'-/ch jevištích stále ž1je, a|e v jin1ich hrách, dokonce možná
v těch, kter'-im nepŤikládaltakorn./ vyznam jako Metuzalémovi. Zato Čapkova Věc
Makropulos, rozsahem daleko skromnější, má lepší osud. Autor zanineby|vždy
jednomačně chválen, ale těž]<o ho mohl někdo obvinit, Žeby jeho dílo nebylo
dostatečně divadelní. Nestalo se poprvé, Že ve svém díle užil triviálního, stokrát
obefuaného motivu, v tomto pŤípadě elixíru života; právě mistrn; m zpracováním
dokázal vytvoŤit ztakzvaně pokleslého tématu velké umění.
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opovržení někten./ch bezvyhradnych zboŽriovatel Shawov..ich. Nenapadá mi
nikterak popírati ideologickou a filozofickou hodnotu tohoto bohatého, ale hy-
bridního díla. PŤipustím dokonce, ač bez valného pŤesvědčení, Že je možno tuto
hru klásti vedle Fausta a Peer Gynta, a|e ať nikdo nežádá, abych v ní viděl čisté
umělecké dílo nebo dokonce divadelní hru. Je to snad víc, mnohem víc, ale dobré
divadlo to není...

Ačkoli jinak kritich.i JindŤich Vodák pŤipouštěI, Že Shawriv,,Meťuzalém..
bude mít možná ohlas v budoucnosti, nezdá se, Že by se jeho slova naplřovala. G.
B. Shaw sice na světov'-/ch jevištích Stále ž1je, a|e v jin ch hrách, dokonce možná
v těch, ktenj'm nepŤikládaltakorn./ vyznam jako Metuzalémovi. Zato Čapkova Věc
Makropulos, rozsahem daleko skromnější, má lepší osud. Autor zanineby|'vždy
jednomačně chválen, ale těžko ho mohl někdo obvinit, že by jeho dílo nebylo
dostatečně divadelní. Nestalo se poprvé, že ve svém díle užil triviálního, stokrát
obehraného motivu, v tomto pŤípadě elixíru života; právě mistrn;/m zpracováním
dokázal vytvoŤit ztakzvaně pokleslého tématu velké umění.
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