
vosti. Ku všemu tomu pÍlstupuJe Ještě, že českf $běr nenl dost krlttckf. NepodávÁ
nejlepší věci jednak a jednak podává mnoho i Uhlanda horšího, inferiorního, toho
Uhlanda, jenž ,,oddával se jednu dobu, jak praví Scherer, změkčilé, banálnÍ, od.
Ťíkavé romantice, v níŽ vystupovali král a královna s červenjrmi plášti a zlatou
korunou, dceruška královská a hezk! ovčák, harfeník, mnich a jeptiška... Tohoto
inferiornějšího Uhlanda je v ,,Romancích a bďadách.. až dost' Ale to Je jtž ta
báJeěná organisace pÍekladová u nás. Máme Akademil, máme Sborník světové
poesie' jejŽ rediguje pŤednÍ náš básnÍk a k tomu profesor modernÍch literatur, celá
LéLa se z němčiny nepŤekládďo, n}nrí se začne _ Uhlandem. Jako by neměll Němci
veliké' silné Íigury básnické, z n|chž u nás není známa ani věta, a z nichž bychom
so mohli mnoho učit, kritikové i básníci. Z grandiosních, opravd'u světovfch
(poněvadŽ tu jde o konflikty spornfch světrl a kultur) dramat Hebblovfcb ne.
máme pŤeloŽenu čárku _ zato Uhlanda a Lingga arro.

Pňeklad Shakespearoua Caesara má smysl a r1čel. DÍívějšl pňeklady jsou zasta-
ralé, jazyk jich pÍirozeně kornat a topornj často, a tak stává se pak Shakespeare,
velikJ' umělec Íeči, pravé renesančnl syté a kypícl Ťeči, legendou, o níž není názoru.
Dobrjmi pfeklady'"x'svitne, že Shakespeare není v barokních krouceninách a ne-
stvůrnjch concettech cel$, že je to jerr veďejší a náhodná část jeho genia slovesného,
že praviďem je jazyk plavf, pružn$, sonorní a slal'rr$ jako jek vítězné Íaníáry. A pak
dovedeme snad i my pÍIliš nervoví a piíliš utonulÍ v parnatostech iečl ocenit tento
idiom stejně pružn$ jako svalnat$ a učit se z něho mnohému.

PanÍ Maríe KonopnickÓ' je milf a jlmal proÍil, s nímž rádi se seznamujeme.
PÍední soudobá básníňka polská není, Jak z pÍítomného svazku patrno, velikf
absolutní heros uměleckf, ale objímavá a obzíravá hlava, myslící a pňemítavá,
zaujatá bolestmi a nesrovnalostnri své země i naší doby, ušlechtilá, hleclající, neleka-
jící se reality a jejích hrúz, ale také neztrnulá na ní, jdoucl dále k ideovému a ethic.
kému jejímu jádru. Je z té generace, kterápŤlšla po exaltacích romantisrnu a opustila
Jeho utopie, vrátila se k životu a s bolestí _ byl tak strašnf _ učila se ho pŤljímat
a tak pÍekonávat. Je to idealismus ethlckj nebo humanistickÝ realismus, což vycház|
na jedno. A stojl jistě tyto flgury vjš i jako individua a charaktery, neŽ mnohf
titán' Jeho geniallta je jen nehoráznost a JehoŽ síla je jen ve slovech a theatrálním
kostymu.

Vdclau Kosmdk: Noué obrdzkg z kukdtka

Literární podobizna moravského kukátkáňe je dnes, myslím, dosti určitě a Jasně
již nakreslena a také definitivně, poněvadž dílo jeho' velice prosté a otevŤené,

nechová v sobě problémú a záhad, které by snad mohly jinak osvětlit a rozvinout

budoucÍ doby a dáti tak podnět k revisi jeho literárního profllu.

Dlouho byl pan Kosmák neznám v české literatuŤe v užším smyslu slova _ byl

pokláclán než za|íteráta spíše za lidouého pedagoga a mrauokdrce, kterf vedle kaza.

telny užívá také občas literárnl formy tištěného pňíběhu nebo povídky ku propagaci

sv clr nábožensklch a mravoučn$ch snah.
Teprve pŤed nějakjmi osmi aŽ deseti roky byl p. Kosmák objeven i pro českou

literaturu, ano postaven v ní hned na velice drlstojné a čestné místo. Bylo to v době,

kdy v české povídce a českém románě trvala nejhoršl vláda šablonovitého lžiidealis-

mu a bezkrevního a bezmasého sentimentalismu _ a jen touto situací vysvětluje se

také, myslím, vysok$ kurs, jejž dostaly u někter ch kritikú práce p. Kosmákovy'

Bylo to docela pŤirozené: Kosmák potňeboval ke své pedago gické ítloze ndzorné pÍí-

kladg,na nichŽ by mohl demonstrovati svá pravidla rnoudrosti Životní a rozumné

životosprávy - a poněvadž lid, jemuž tyto piíklady a vJrklady byly určeny, má

neobyčejnj smysl pro vnější pravdivost, pravděpodobnost a možnost všedního stŤ!

zlivého života svého, musil autor, neměl-li a limine blti zavržen, malovati tato rnrější

rlstiedí svlch povídek a pÍíběhú vjstražnjch sytě, zdravě, v plném slunci, názorně

a opravdu hmatavě, bez idealistické}ro pozlátka, bez nestvrlrn$ch kombinací dějo-

v$ch, bez každého pŤebarveni. Ato Kosmák opravdu velmi dobŤe dovedl' Žil patrně

mnoho mezi lidem, znal jeho potťeby a dovedl se mu vlborně pÍizpúsobit. Ve svjch
pracích chytil, myslím (a na to kladu drlraz), zvláště šťastně ten zprlsob |abulace,
jakého sl lid žádá. Nebot pÍÍběhy Kosmákovy neJsou ničím méně než literárním
reallsmem v piesném smyslu modernÍ poetiky. Dúslednf realisrnus je vždycky více
méně uměrrí pro umění, netendenčnÍ, nejv$še ještě kontemplativně ÍilosoÍickf. Ale
právě tomuto realismu a v bec všemu umění a všÍ poesii je p. Kosmák jak možno
nejvzdálenější.

Nepodává nám svět v objektivné jeho p/ností a sgté plastíce, nepodává svět jako

malbu, njbrž piistÍihute z něho a kombinuje děje neobyčejně jednoduché, pr hledné



a chudé' tenilenčně preparouané, jak jich potŤebuje k jasné a názorné demonstraci
svfch mravních naučení. Fabuluje stejně jako každ$ romantik, jenže směr a č,el
této Íabulace je u něho jin neŽ u romantika. Tento chtěl z prvkrl reálÍlého syěta
sestrojit velikolep$ ohřostroj, závratn1f a chaotickf vodopád dojmú, barev a citrl -
lidov:i moralista naopak sestŤihá všecko a oklestí všecko, stromy pralesri pÍesadí do
štěpnice, dá k nim kolíky, naváže je na ně, rozsadÍ symetricky, oteže zce|a decentně,
Jak se sluší na pofádnou kÍesťanskou štěpnici života' Fabulace p. Kosmákova má
do sebe Lo, že je provedena vlrusem lidu, že mu vyhovuje: ten tÓn uhodil p. Kosmák
ve]mi dobŤe. Je to ta stŤízliud a rozša|nd. fabulace, ta fabulace, jež nesmí se oddálit
od unější, pravděpodobnosti a věrné ma]'by vnějších moment životních, jež je však
smí podávat jen v nejhrubštch rgsech, bez detailované popisnosti, která lidu nade
všecko je protivná, poněvadŽ zbytečně opakuje mu' co on' jak si myslí, v1fborně zná,
a tak jej nudÍ'

Z toho všeho je patrno, že práce p. Kosmákovy pŤes všechny své pŤednosti ve
vedlejších vztazÍch a podružnfch poměrech uměleckfch vymykají se pŤece pojmouě
umění samÝm základním a r1stÍedním ponětím svfm. NemajÍ opravdu uměleckj
vztah ke světu, nejsou v ronem básnického názoru na svět' Nevadí mi tendence -
zajisté ani poesie ani umění i nejvyšší a právě ono jí nenÍ prosto - ale zpťtsob a sněr
a iakost této tendence. Dílo básnické a umělecké dává nám povznesení věěnosti,
hlubokou ídeovou a ethickou perspektivu, pohled do základnÍch osnov všÍ tkaně
Jevové - práce p' Kosmákovy jsou Ťízeny k cíIúm daleko nepatrněJšlm a vlastně
často velmi titěrnfm. Jeho morálka je opravdu až neobyčejně prakttckd a stíízliud.,
nestará se o věčtré pravdy a zákony, a|e zato skoro vflučně o blaho časné. UčÍ vlastně
trcjčastěji: buď povážlivf, stÍízliv$, rozumnf, nenadfmej se, nepouštěj se do věci,
Jlž nerozumíš, vyh$bej se novotáŤství, valuj se všeho nevyzkoušeného, pňidržuj se
staré tradice, zděděn ch ňádů, rozumné majority. Zdá se mi stále, že více než skuteč.
né moudrosli učí ten clrgÍrostÍ a slÍtzlioosti. Nic nevšÍmá si věčnjch záhad - stále jen
k zemi a k nejužšítn jejím mezím ie upÍena. A pňekvapuje mne to, čím vÍce o tom
pfemfšlím' tím více u kněze katolického náboženství, jehoŽ ethika pÍece nemá do.
cela nic ulilitarístntho, které celé je rozletlé do království, jež není z tohoto světa.

PÍistupuje k tomu velmi často ještě saÍira hrubá a neobyčejně drastická' která
se posmívá často s nenávistnÍm akcentem _ zase prvek, kterJr, zdá se mi, je dalek
náboženskému rázrlatozložení ducha vúbec a kiesťanského specielně.

opakuju, že náboženské a kfesťanské ethiky není v pracích p. Kosnákov$ch
mnoho. Jsou to knihy ŽiooÍosprdug spíše než ethiky' a to životosprávy utilitaristní,
stiízlivé, opatrnické a materialisticky skoro obmezené a vypočtené clrladnJ'm umem
a zkumem.

Starf českf povídkáŤ |ídolt! Praud'a je snad užšL riež pan l(osmák, nemá tak
široké palety' ale ie, zd'á se mi, jemnější, ušlechtilejší, má více noblesy duševnÍ
a citové.

Frant, B. Šueida: RozstÍiklé barug

Kniha ryze eplgonská, a to bez všeho talentu epigonská. Pan autor slil si svou
jinak velice chatrnou' zkou a pňes všecko dělané geniálnictví chudou paletu z barev
p. Neumannovfch a p. Karáskovjch. Z prvního má svúj despekt ke společnosti _

Societě - jak papouškuje po svém vzoru; z druhého některé noty smyslné a roz-
kladně pathologické. svého t:tic. Žádn! akord vlastní, žádná intonace. Ale i irnitace
je velico toporná, chudá a kostrbatá. Pan Švejda chytil několik poloírázi a poloobra.
zú a ohání se jimi pri každé sebe nevhodnější piÍleŽitostí. Tak četl nebo slyšel slovo
grisetka, četl je snad v Murgerovi, zalíbilo se mu, má tako$ exotickj zvuk, zní tak
moderně nakadeÍeně a tož holál _ prošpikoval svou knížku samfmi grisetkarni _

a nevÍ pňitom, co slovo znamená. Milenku svou oslovuJe v čísle ,,Despotko sladká..
takto:

Znaven pňívalem polibktl,
polibkrl budouct malkg ? ? ! !
zápasím s tebou, grisetko sladká'
vábivf demone mé zjitÍené touhy.

NenÍ pochyby, básník neví, co to grisetka je. Neví, že grisetka byla bytost spe.
ctelně paÍížská, květina paŤížského skleníku, dívka, jež žila ve volném manželství
celá léta s iedním studentem-rÍrilencem nebo umělcem-milencem, pokud byl takovf
pták svobo<lrr$, pokud neudělal svúj doktorát a nezapadl do provincie nebo neudě.

lal kariéru v Pďíži a nestal se tu buržoou a poÍádnfm oflcielním manŽelem. Neruda

má prece o tom velmi graciesní feuilletouy. A]e dnes není již ani v PaÍÍži griset a ne.

bylo jich nikdy mimo Pat|Ž a dokonce již iich nenl v Praze. Tato poetická kasta pak

nežije dokonce !íž, jak domnívá se p. Švejda

,,v zeleném brlohu'
kde koupíš za trochu kovu
znavené tě|o grisetkg svrldné'
svrldné víc nahosti kouzlem...
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