
296 nozachytíš Živého tihoŤe v pevné pÓze v ruce. Větší v znam nož pŤevod
pojm nebo pňedstav má pro mno ďnes obdobné vyváŽení zvukovfcb
i zrakovfch, pamětiv.fch i obrazovfch' pevnych i vfbušn-y-ch a sálavfch
elementtl básně. Cizí báseri musí b ti ugchodiskem noué ulastní tuorbg,
a ne stojat m modelem pro trpělivJr opis a trpn pienos. Žadam dnes od
dobrého pŤekladu básnického nejprve, aby mně podal básefl, jeŽ mnou
jako česltd bdseťt - jako bych měl pŤed sebou českjl originál nejnovějšÍho
data - zachuěje a uuede mne u užas novlm smyslov m i obraziv m
akordem, na kterf udeii a kterf ve mně rozzvuči' Ve v$boru Mathesiově
a Horově jsou básně, kde jsem takov proŽitek měl: na pŤíklad v básni
' 'Ho tovo l  bez  náv ra tu  ' . . . .

Za sprdané chá,púní Shanlla

PÍed nějakou dobou četl jsem v nějakém venkovském listě reÍerát
o pŤedstavení Shawovy Živnosti paní warrenové tuším v Budějovicích,
v němŽ se vytJrkalo, Že riloha pani Warrenové byla prjr obsazena tak zna.
monitou herečkou a uloha její dceryVivie byla prf hrána tak slabě, aŽ prÝ
se proti intenci autorově zvrátil pŤirozenf poměr mezi nima a sympatie
divákovy se pr proti vt1li autorově pňenesly na nemravnou zvrhlou
paní warrenovou, jak známo b valou nevěstku a nyní majitelku nevěs.
tinc . A rozpomÍnám se' Žo jsem cosi obdobného četl pňed delším ještě
časem v nějakém pražském dramatickém referátě pŤi pňíleŽitosti reprisy
této hry v Stavovském divadlo: tam se také tvrdilo, že pí Htibnerová
hraje matku tak vfborně a sl. ostrčilová dceru tak mdle, až nastává proti
vtlli autorově pŤesun sympatio divákovy. NuŽo, to je pojímání věci
venkoncem zvrácené, pŤímo protishawovské. V pojetí Shawově matka
Warrenová iesÍ ctyhodná osoba: paní Warrenová měla straŠlivé mládí,
v němŽ zakoušela jen ran' nadávek a hladu jako nemanŽolské dítě
rybáŤkv. Měla na vybranou buď umŤít bídou jako ctnostná dělnice, nebo
se zachránit jako prostitutka. á učinila podle Shawa dobie, že se zachrdnila
iako prostitutka. K této své záchraně potŤebovala všech sv ch zdravj,ch
pudťt, všÍ své mravnÍ energie a síly. Paní Warrenová neopíjola se jako
jiné nevěstky, nopromrhávala svého vfdělku, n brŽ počítala, spoŤila jako
kaŽdf hospodáŤsky zdrav a siln}i člověk. Shaw chce iici, že nejuětšt zlo je
chudoba - s jejím pŤekonáním se musí začiL, ať, tou, ať onou cestou.
Pani Warrenová je ve suém položeni a postauení osoba docela ctghodnd:
má sebevládu, má vrlli dobrati se samostatného života, dovedo se probÍt
zo zoufalé situace' Má sílu, a proto má i svou hodnotu a svou mravnost.
Kdyby se byla narodila v takovém poloŽení, že by jí byla svěÍena jako
vojev dci armáda, jistě by jÍ byla nezničila, nfbrŽ dovedla k vítězství.

fiekne-li Vivie: ,,Má drahá matko, jsi obdivuhodná žena, jsi silnější než 297
celá Anglie,.í míní to vážně. Paní Warrenová je v pojetí Shawové kladnd
sociÓIni síJo, vinou špatné spoločenské organisace pouze špatně umístěná.
Jon v jedné věci je paní Warrenová v neprávu: kdyŽ žádá podle sentimon-
táIních recept starorodinn ch od své dcery vděčnost a lásku. Tu se zpro-
nevěŤuje sama své volkolepě drsné a surové věcnosti a propadá senti.
mentálním konvencím. A v právu je Vivie, kdyŽ ji sice chápe, ano se jí
i do jisté míry obdivuje' a piece odmítá Žíti s ní společně. PoněvadŽ Vivie
je svéprávná mravní osobnost, kdeŽto pani Warrenová jest nevypraco-
van]Í a nerozlišenf typus sociální, spíŠ živočich než člověk.

Tedy: obě hlavní figury Shawovy, i matka i dcera, jsou v právu,
kaŽdá jin1im zp sobem; v právu je však zejména matka, uživila.li sebo
a dceru, byt zpťrsobem, kterf měšťák zavrhuje; ngmravná by b vala,
kdyby byla s dcerou v ctnosti zomiela hladem. V tom jest uměni Sha-
wovo, jak proti sobě postavil a vyváŽil životní sílu a oprávněnost i matky
i dcery. Hrne-Ii určitá část kritiky své sympatie jen na dcoru, chybuje
a není práva pojetí Shawovu.

Družsteuní pÍd,ce

vydala v poslední době dvousvazkov román George Meredithe Rhodu
Flemingouou, práci největŠího anglického romanopisce doby vikto.
riánské, kterf v nejednom směru pňedjimá básnickf dneŠek anglickf.
Ale pŤesto neni možno souhlasiti s volbou právě tohoto díla Meredithova,
které vzniklo v šedesát ch letech l9. století a rozhodně nenáleží mezi
vrcholné romány geniálního duŠezpytce anglického. Meredith necenil
nikdy vysoko tohoto románu a později zošklívil si ho tak, že radil jed-
nomu svému dopisovateli, aby ho ani nečetl. Souhlasím plně s mono.
grafistou Meredithovfm J. B. Priestleyem, kterf klade Rhodu Flemingo-
vou mezi slabší díla Meredithova a nazfvá poslední část tohoto románu
''divok m snom.., poněvadž jest mu prostě neuvěŤitelnou touha Rhodina,
aby si její sestra vzala za manŽela Sedgetta. Rozhodně jsme si mohli na
Rhodu Flemingovou počkat, pokud nebudome miti pŤeloŽeny všechny
vrcholné romány Meredithovy' v nichž je tvrlrcem karakterťr, na něŽ se
nezapomíná. Mnohem těžšího faux pas dopustila se táŽ edice, kďyŽ za.
ňadila mezi své knihy román J. V. Rosťttka Noud země. To je kol.
portáŽ a reportáž zcela nízké známky' umělecky i básnicky tlplná nicota;
má to snad jen jakousi cenu dokumentární. DruŽstovní práce měla
donedávna alespoIl slušnou rirover1; ' zde vyŠel prúbojnjl Vančurťrv
PekaŤ lrtarhoul, zde umělecky opravdové Brody Kličkovy, zde slibnJr
Soublas Miloslava Nohejla. To zavazuje. _ So slovenskfm románem




