
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



299298 nemáme ostatně Štěstí. V Aventinu vydanf román L. N. ZvěŤiny Levoča
jest také velmi slabJ': riplná staroŽitninka v koncepci, v komposici,
v karakterech. Ale nekoketuje alespoťr nevkusně se siláck mi pÓzami jako
Ros ]ek a jest tam pŤece sem tam místo, které nasvědčuje tomu, žo je
psal básnik, byť tizkého formátu.

Volkslieiler iler Slauen

V Lipsku nákladem známého Bibliografického institutu mezi Meyero-
v.fmi Klasiky vyšel siln svazek básní slovanskJrch, kter v devíti od.
dílech zahrnuje nejcennější z lidové poesie velko., malo-' běloruské,
polské, luŽické, české, slovácké, slovenské, chorvatské, srbské a bulharské'
Svazek tento vybral, pŤeloŽil, kritick m komentáňem doprovodil PraŽan
Pauel Eisner a vykonal tak vzácné dílo, v němž se zasnoubil velik talent
básnickJ' s nemenším vkusem a taktem umělecko-kritick m i s opravdo.
vostÍ poznání jak fi losofického, tak národopisného. Pavel Eisnerjest dnes
nejlepŠí básnick;i pŤekladatel našich Ťečí do němčiny, kterf tě nutí, abys
vzpomínal na největší mrtvé mistry tohoto oboru v německé literatuÍe.
Neni bluch ch nebo děrav ch míst v jeho pŤekladech a tvar jest vždycky
vyváŽen co nejpoctivější prací z nitra, bez podvod , klam , kulis, trikrl.
V době dneŠního velkoprrlmyslu pŤekladatelského a v1iroby fabričného
tuctového zboŽ\ kíerá s nim souvisi, čtou se pŤeklady Eisnerovy jako
zkazky z mythické nebo bohat rské doby, o níŽ se dovídáme jiŽ jen
z prvních kapitol literárnich dějin a v niŽ by se nám nechtělo jinak
ani věŤit.

Šeilesáté ojročí stnrti Bauilelairouy

dává mnoho vzpomínati a znova si uvědomovati a vážiti básníka, kterf
neuniká domácí kritice - nemíním tím ovšem kritiku rťrzn ch literárních
historikťt, nfbrŽ kritiku takovJ'ch duchrl, jako jest Paul Valéry -, ale
pro cizinu záňí stále tvrd1im démantn;im leskem hvězdy první velikosti.
Doma jsou to nejmodernější a poslední, takovf Soupault a jemu blízcÍ,
kteŤí jej ctí jako vfchodisko dneŠního osvobozeni, rozpoutáni i zvfbuš-
nění poesio, jež jest jim ztělesněno v Rimbaudovi a Lautréamontovi.

V1ichodisko velkosti Baudelairolry iest objeuitelsÍuÍ, to stává se stálo
patrnějŠi; objevitelství zvláštní velkoměstské krásy nebo ošklivosti
a děsu, které jsou posledního prťrmyslového data a neznámé antickému
cÍtění a hodnocení světa: velkoměstské reality hŤíchu, neňesti, bídy' Aby
mohl b1iti tímto objevit,elem, musil míti duši stŤedověkou, katolickoun

duši dantovskou, která jest i pÍitahována, i odpuzována novfmi formami
z|a; a tu měl ve vysokém stupni: duši katolického realisty i spiritualisty
zároveĎ. Prvek helénskf byl na štěstí v torrlto duchu velmi slabf a toho
právě bylo tŤeba v tehdeiší situaci francouzské poesie; neboť tato sloŽka
v duších, kde nabyla pŤevahy, vedla k uŠlechtilé mrtvolnosti francouz.
ského Parnasu (Leconte de Lisle) a konec konc k retrospektivnímu aka-
domismu. Baudelaire byl celou svou duŠí katolickJr mystik, rozumíš-li
tím slovem vnitŤní dramatičnost, která stavÍ proti sobě do největšího
rozporu ducha a hmotu, hŤích a vykoupení, skutečnost jevovou a realitu
duchovou - Villon o 400 let starší, villon doby' kdy diky modornímu
zprrlmyslnění a zestrojovění rozpory mezi touto dvojí sférou dorostly
stupně intensity pŤímo děsivé. Mezi touto dvojÍ sférou osciluje sebemuči-
telsky tento duch básnickf, ubíjeje se o jednu i druhou, ale rozezvučuje
se zároverl do hudby i zpěvu mámivé krásy a síly pňedtím neznámé. Roz-
klenutJrm hiátem mezi obojÍ oblastÍ - pekelnou i nebeskou, ďábelskou
i andělskou _ jest dána ta ohromná vzpruha poesie Baudelairovy' její
nosnost i dostŤel síly zcela vJ'jimečné' kterJ'mi zasahuje ještě nás a jimiž
se spŤÍzrluje s Rimbaudem i Lautréamontem, dnes tak aktivními. Pa-
mátka Baudelairova v Čechách, kdo pňitahoval mnoho duši, aniŽ mu bylo
vŽdycky jen i zpola rozuměno, byla d stojně uctěna bibliofilskfm vy.
dánim Fanťarla, jeho první románové práce, s obsáhlou studií KarlaTeigo,
nákladem odeonu.

Vančurťla dramatick! debut

Vančura je nadějí a vic neŽ nadějí nové české prÓzy. Řekl jsem jinde,
jak vysoko si cenÍm jeho apokalyptické epopeje Polí orn1ich a válečn ch.
Proto jsem šel s velikou dychtivostÍ do osvobozeného na jeho Učitele
a Žáka. Velmi zajímavé, Ťekl jsem sobě i jinjlm po pŤedstavení. To zní
jako ťráze nebo vytáčka. Ne, zde jest to vfraz jak}rchsi rozpakrl. ChodÍm
zňídka do divadla, neumím proto snad poslouchat; uniklo mně snad
mnohé. Proto Ťíkám zde zatim svrlj dojem. Kdybych měl pronésti soud
definitivní, musil bych věc číst nebo viděti ji ještě jednou.

Vadi mně některé věci. Nerozumím dobŤe poměru mezi doktorem
(a básníkem) a Žákem. Čemu učí básnÍk Jana? Co vyčitá Jan z jeho knih?
A vyčitá z nich, co jest v nich opravdu? Jest to pouze touha po dálce,
blouznivá láska k dalekému, neznámému, tajemnému? ŽízeĎ dobro-
družstvÍ a cest? Nu, to by nebylo mnoho. Na to by stačily po pňípadě
i indiánky a dotektivky' V této neurčitosti je vada' Zde by bylo tŤeba kon.
krétnosti co největší. Nomťrže vzniknout pocittragičnosti tam, kdenovidim
Iidi, kteňí se biji o něco' co jim za|ézá co nejbolestněji za nehty; pouhé




