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Karel Mošek: Pohá,ďIt,y špatně konťt,cí

Ne lrluboká právě, ani rrtlvá, arri zv]ášÍ,ě odváŽná, ale místy milá, pŤíjernná,
jírnavá knilra. Pohtidka je typickf genre plo naši soumračnou, hádankovitou dobu,
lidy srdcc znovu procitá a jelto tluk začíná se hfbat pod d]ouhou clrladnou vládou
positivistrru a rozumáŤstvi. Srdce lidské, jeho torrhy, klamy, nestálost, živcl-
nti }tra, věčná nenasycenosi a bolestná bezedná neprozkountanost a neznalost,
sobě -qamÓmu i jin m, jeho prudké nadšcn1 a rychlá kleslost, lačná tou}ra po slunci
a štěstí i hoiké odňíkavé zkoncjšeni. . , právě toto nevypočitatelrré, proměnné,
rlrrbnové srtlce - an| duše anj' dttch... to je rek knížky p. Maškovy' Srdce začírrá
.se hái]at zasc S rozumcm, Životern, osudenr i nutností, začíná si trochu uvědomovat
lrlrrbolrou studnu, z niž' živí Život' a 7' nÍž váži se nejčistší jeho vody, po niclrŽ tolik
c1uší ]ační a l,olik jiclr zmírá, pociťuje se tlm' čím skutečně je, velikou záhadou i ta.
jemnou silou vesmlr'u a bytÍ. Život, jcnž byl racionalist m a naturalistrim tak
prťthledny a jasn]i' stává se nám zasc temn;y', slavn;i, záhadnf a hluboky' díky jcho
ttlrrtnému purpurovému vítru . . . a trry zase sc s nítn pŤcnc, tušíme lro, lráclámc stl
s ním a také trocliu ho pociváclíme v t'onl ncjstaršínl a ncjelementárnčjším, Iic'i-
prostšítn i nejsladŠím a nejšeŤejším geItru' jclrož koŤeny tkvl v bczLvarfclr pi'ed-
l iu l turních hlubinác l i ,  v nezformované a neznivelované posud prst i  l idu . . .  y po.
htidce, PÍicllází zase ta sladká a věrná a čistá věc, ktcrou oceni]i již znamenitě staŤí
rornantikor'é (kteil také stonali na srdce a kteí'í umírávali hoŤern z veiikych dmutí
jcho touhy, j1ž nestači la žádná pozemská plac lr ta ani  kňíel lo). .  .  pŤichází znovu
lie cti v moderní dobtj. Pi.icházÍ ke cti v době, která je tak k smrti znavena realitou'
ltrcl;ínri, such1fnri, poclrobn;y'mi, stŤízlivjmi jcjínri fakty a udaji, tvrclou jejÍ vládotr.
Pňichází ke ct i ,  kdy cítí se, Že rcal i ta,  místo aby vedla k poesi i ,  často odváděla od
Ilí a zatarasovala, polrÍbívala ji jako pramen pod sti.epy a kalnenÍm zbytcčné, fa-
lešnÓ, ťrzké a s l 'ár] ivé kultury.  Chápe se, že jediné, oč lde v urnění a poesi i ,  jest
escnce dušeuni '  podstatd, smgsl . ,  '  vŠecko ostatnÍ že je od ďábla.  A c l rápc se, žc
v ma]é pohádce jalro v hladině lesní studánlry rnriŽe se zrcarllit celé nobe se slad.
k1fn sluncen i bílfrn, pošt:tilym talrerr ob]alr a lirou Itrrak a večcr chladné
vččtré lrvězcly.

Ň{noho melarrcholic, unavy a hoi'e lcŽí ovšetrr na všcch těchto nloderních po-
hádkáclr. Plyne to uŽ z potlstaty věci, z tolro, žtl tu běŽí v]astně o unrělou restauraci
genrv ntrtuého, o hru s reÍlcxy, o podsunovailé a uvětlorně]é tendencc, jrlž nahra.
zovala ktlysi spontánnost, Dekadcntrrí mdlobazvyč''lrpání o-.tatníclr novějšíclr forenr
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živoLa ]eží sal la sebou j iž na rnodet ' t rí polrádce a v lo ln je p iÍčina, proč jejt  snrutok
je tak sladkf a měkk;í, jcjl šero tak náladové a trrc}r plné, její ironie tak ztlumená
a hluboká. Je v ni právě kus klamu, zmocněného a podloženého několika pi'íči-
nani, jež jsem uvedl. Ale z toho plyne i jisté nebezpečenství pro moderní literaturu,
totiŽ to, Že sám kostgm, sama |orma pohádky sugeruje již hloubku a poesii a Že
i docela prostĎcdní pohádky mohou vypaclnout docela filoscrficky a graciosně a dá.
vat čtenáŤi po pŤlpadě více tušit, neŽ do niclr v]oŽi] autor. Ale to je konečně nepi.Í-
jenrnost immanentnÍ uměnÍ vribec a právě nejsubtilnčjšÍm, nejjemnějšlnt, nejprclta-
vějšínr a tím nejilu-<ivnějštm jeho formám a zprisobtlm.

P. I\Íaškovy Pohádky jsou rr}zné lrodnoty. Něktcré lrazí konverrční aparírt,
známá elcgická neb ironioká nebo rncditativní šab]ona nebo dekorace. Některyrn
vadÍ také - jak bych to Íekl? pÍíliŠ rozšafná a stÍlzlivá dikce, Jinfm zase omletost
themat, které traktujl. Ale jsou tu i čísla zvláštní polomelancholické poloironické
noty, zvláštní citové i náladové intonace, v kterych zpívají i pláčí zvony duše i živo.
ta čistym stňíbrn1fm tÓnem, ne silnfm sice, ani mohutn:y'm jcštč, ale jiŽ slyšitclnjIn'
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zrrra. Stavy deprese, mdloby, choroby, lralucinací, tĎeštění, stále stejně vlekle a roz.
plizle nronotonnÍ slovnou parafrázÍ' Slovo ,,dušo..je sice psáno všude s velkou po-
čátcčnou písmenou, ale to je všecirna revortlnce, kterou jí autor prokazuje. Podobá
sc íarizejrinr, kttlŤí ňíkajÍ stále jcrr: Pane, Pane! Po psychologii de facto není tu ani
stopy, ani nejrtrenšílro náběhu k rrí' Všecko, co podal p. ***, jest Jen jalrási fantas.
tická, ntlkontrolovatelná monograÍie souchol,in v poslctlních stadiích. Nervy a zasc
rlctvy . . . zácllvaty jiclt, bolest, kŤcčo, roznrary. . . Atro: ale Duše? To slovo je tu
bráIro docela rradarmo. Knilra jc docc]a obnezenecky materialistická, všlrn: sujr..
tem, rnetlrodou, stilorn. Jejl methoda je ta nejprimitivnější: popi.s, popis, stále popis.
l later iá lnÍděje,kombinacc,stavy,ÍaktapĎenášístá lc a s c l r is]edrrou vytrvalostí do
síÓry Psychy (nebo tolio, čcnlu tak p. *** Ťíká, je to vla.<tně psychopatlria sexualis)
a podává tak v nejlepšínt piípadě jistou materialisačrrí nletaforu chorobného a pu.
c lovÓht l  života duševního. Jaky omylv toni  je,daleko jasnějŠl a exaktnější stavy
cluševní opisovat per longutn et latum blátivjmi metaforami hmotného světa, vÍ
jcn p. ***. Je tcr umělecké dětinství nebo clivošství celá tato nranie materiální psy.
cltologie. Bezučeln;y' prirnitivismus, modlái'-*ká exLase pÍecl duševním prázdnerrt,
jeŽ nelze kontrolovat a Jc nevypočítatelné ve svjclr lrystcrickfclt kĎcčíclr. Je to
nudrrá a hloupá mystiťikace popisovat z tlloulra a zc široka podvědotné, nekontro.
lovatelné, prf, duševní stavy (pňi zkaŽeném žaludku a desorganisované soustavě
ner'vo-sexuálné) a zabÍjct tak a limine fori obrazivost, která, kclyby měIa skuteěně
plodnf terén psychologie reálné a nadprritrrěrrré, mohla by snad r st a silit a zmoci
časel-tr skutečnf ukol urnÓní a poesie. Takovf Irrystifikátor, vyhfbající se poctivé
práci, pŤi niŽ je moŽna kontro]a intelektu, ptlŠkodí rtakonec jen sama sebe a zabijc
ty zárodky vlolry, které v něm snad byly a které poctivou uměleckou kázní daly
by se vypěstovat v sílu a schopnost. Takto nablrá jen děravyrn sítem vodu a vy.
s]edck všeho: k latn. nut la a prázt lno.
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\. pravě originelně Inírrěné, alc ve skutcčIrosti poIrěltucl lti'iklavé a Irehorázné,
rrl'citljt-trrje ntlaclf chorvatskf básnÍk mezi námi žijící prvnÍ sbírku svfch rapso-
clicliyclt veršťr. Krriha zpťrsobila na jihu, ve vlasti básnlkově, mnoho zlé. ltrve jalro
1lráce člověka, jcnŽ ocínul so na zhoubn;/ch cestáclr skepse, modernismu a jinjclr
1loclobnych otravnych irlejí a směrri, jiclrž bylo dolreclávna ušetŤcno ki.eoké Clror.
r.atsko. Nlyslín, že odpor ten jest trochu krátkozrak1/ a že knlŽkou p. Jelovškovou
ttekolportuje se clo literatury clrorvatské žádnf jecl. obsahovou a myšlenkovotr
st'ránkou, již mrlženre snáze posoudit neŽ formu, dikci a expresi básníka, vymyk{r
.sc p. Jelovšek skoro riplně dekadentní nrdlobě a nervovému rozkladu: naopak častc,
cítíte člověka myslícÍlro až lačně a chvatně, zaujatého bolestnri modernÍho č]ověka
Irejen s jelio egoistickou, ale i sociáhrí a ethickou basí. Problénry sociální i kulturnl,
j..k je chytila vnÍmavá Irrlaclá nrysl z větr.ťr a prouclťr rresoucíclt se Evropou, vyslo-
vovány jsou tu s muŽnou otevienostÍ a opravdovosl,í, které znamenitě svědčÍ, po.
littr-l mrižeme soudit per analogiam s naší poesii, ty uolné uerše,v nichž je psána vě|,-
šilra pťací p. Jelovškov;y'ch. Rozvlané větry iďejí rresnad.no dajÍ se poutaí v uzky
ztlnu]y tvar stat'é}ro rtronotonníIto schematu veršového,a jsou sensace, city a idejt:,
pt.o nčŽ nenl pi.IpadnějšÍho v1,irazu nacl volrry, pruŽnf' nesčislného nuancovánÍ
'.chopny uers libre, jak znánre to jiŽ u sťar$clr básníkri, ku pí. Heinea (Nortlsee.
bilder), jenž byi p. Jelovškovi vzorem. Pokud dovedu posoudit, dovede p' Je]ovšek
vcrŠem tímto (utísty alespoř) velnri dobŤe odstínit vnitňnÍ vzrušenÍ, nepokoj touhy,
clrvat nervri i dynanickf rytmus pŤedstav, jeŽ ho nesou, a pi.izptisobit měnivott
tuto ftrrmu vriit'i.nímrr pocticliérntr charaktcrrt sujel'ri a dějrt.
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Po tlvou r'elk1.ch anthtllogiíclr pocsie francouzské a jeclné věrrované poesii ital-

sl'e podává pau Vr'chlick]l'anthologii anglické poesie, o níž právem dÍ v pÍ.eďmluvě,
Žc ,,jc bez odporu největší r.ozsalrctrr i jakostí ze všeclr er.ropskych... Iiniha ležícl
p i 'cd rrámi s luje, 'moderní..  aIrg l ickou poesií zčást. i  a lespor i  pcr nefas: podává také
ltodrty kus poesie pseurloÁ.Iasické z xvIII. stoletÍ a vrcholí v hnuti ronantickénl
(13yron, }Ioore, Coleridgc, Scott, Blalie, Shelley attt.) a reakčně realisticlrénr (Wil.
liam Wordsworth) - z doby Victoriiny, která se obyčejně rozumÍ, mluví-li se o mo.
dernl poesii anglické, nepotlává posud nic. Ta, dojde.li k ní vrlbec, jak praví pan
pŤekladatel v uvodě, bude obsažena v knize další.

Není tieba vyk]ádat všecky vady antlrologie sebeobezŤetněji sestavované, ale
tteltí ticba také zapírat veliky v znarn takovÓ práce, budiŽ sebe kusejší a neriplnější,
1tr.o nás, kde je anglická poesie i většinĎ literátri ,,terra incognita... Anthologie
p. vrchlického nelrŤeší ostatně ne plnostf, naopak: zdá sc nám, Že v tom směru je
tu clobrého aŽ pŤtliš mnolto a myslíme, Že by dílu bylo jen prospělo, kdyby z té
pade.<átky básnÍkri, jeŽ pi.ináší, odpadla tieba polovičkn, ál" 
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