
chtěl podat Winter rozvrat duše co nejhlubší, rozvrat, z něbož

."Jr '. zločin a smrt - a ztroskotal se. Práce Wintrova maluje

ši,o.., jalr starší zámožná žena vezme si v zaslepení za muže

*r"aer'o větroplacha a hyŤila, jak brzy podezírá ho z nevěry
.^ 

za,li na něho, jak tím kazí se její duše a hrubne i zatvrzuje

se, jak posléze sveze se její nesprav'edlivé podeziení na služeb.

norr děvečku její, poloviční dítě, Adličku, a jak ji tqizní a na.

konec ubíjí _ a pŤece nedosahuje svého ričelu: nepodává psy-

chologického procesu' jak se kazí a rozvrací duše, iok pustne

u r'yř. a propadá zločinu. PŤíběh jest vypravován rozvlekle,

,,,ieká se v episody, zajímavé snad o sobě, ale neodrivodněné

ekonomií celku, nemá soustiedění ani komposičního, ani psy-

chického. Zejména zločin sám a všecko, co pŤijde po něm, po.

Jano jest *ál" u slabě _ pouh a holj' referát....Člo.,ěk ''e-

smi a.,i na chvíli pomyslit na Balzaca nebo Dostojevského _

jinak pochopí, co schází Wintrovi: vlastní logická nutkavost,

ásudovost vlednání hlavní figury. Psychologická chudoba Win-

1,rova v této práci byla by okamžitě zjevna každému literár-

nímu vzděl"'."i, kdyby se vysvlékla novela Wintrova ze starého

barvitého jazyka a celého rušného ristŤedí kulturně historického,

do něhož jest zasazena: pŤeložte ji do dnešního jazyka a dnešní

doby a vysvitne nade vši pochybu její malá síla psychotvorná,

její nevelké umění v kresbě karakterové. Co klame o její hod-

''áto, 1..t star;i, jadrn;f, barvi|i jazyk, nám neběžn;f (a v němŽ

proto zdá se všecko v1fraznějším a v;iznamnějším, neŽ to vprav-

áa jest), množství deiailrl z hmotného života a bytu tehdejších

lidí - ale (a o tom jest tňeba se dohodnout) právě tyto věci

nejsou bdsnické, n1ibrž naukoué živly díla.

Uměleckyv j lšes to jízLétokn ihyPanečnice 'Zde jes tWinter
na své vlasiní pťrdě; zde není rozporu mezi tím, co chce, a tím,

co zmťrže. Winter jest vfborn všude tam, kde nedot1fká se

tragick ch osudri, veli\ich krisí a rozvratti duševních _ není

dramatickf básník, není tvrirce-psycholog, není norec do hlu-

bin lidské 
"duše 

a jejích tajemství. Jest v]iborn;i všude tam, kde

se drží povrchu, í<de jde o vnější zápletky a drobnÓ lsti a ple.
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Tajemství uměleckého rispěchu Wintrova - a rispěch jeho
b vá byé ne vždy, alespoř často vpravdě uměleclr1f _ jest rižas.
ně prosté; jest v tom, že Winter zná drikladně svět, z něhož
bere své látky a náměty, šestnáct;.i a nyní i sedmnáctf věk
česk . Ani tajemství Balzacovo, Flaubertovo a Dostojevského
není konec koncri jiné; píšeJi Balzac geniálního vynálezce nebo
starého zh;iralce, zná tuto species lidí tak drikladně, že nemysli
po svém, ale myslí jako vynálezce, ciLi jako zh1fralec. Winter ta-
ké zná tento mrtvjl svět nejen hmotně _ víc: zná jej i v jeho
zprlsobech myšlení, cítění, soudu, jednání; zná prostě duševní
mechanism a habitus těch lidí, ne-li qijimečn1fch duchrl oněch
dob, alespo člověka prriměrného. To jest patrno i na obojí
práci, kterou shrnul v knížku, jejíž jméno jsem nadepsal to-
muto článečku: většina figur Wintroqi'ch jest opravdu uiděna
živ1fm duchovym okem, ne konstruována z abstraktního po-
znáni; teplé barvité detaily nejsou nalepovány na figury, uy-
rústají z nich; figury dfší tepl1im životem, spl;ivají s tepl;im
vzduchem svého ristňedí, vyvolaného typisujícím štětcem; vět-
šina povídek Wintrov ch jest opravdu zabydlena životními du-
chy. To dosvědčují, opakuji, i nové jeho dvě novely, Peklo
a Panečnice. A pŤesto a pÍece _ první z těchto prací ukazuje
i velmi určitě meze ťalentu Wintrova. Winter slábne okamžitě,
kdekoli vyjde z malby prťrměrného běžného života, z malby
drobn;ich prrlměrn;fch figur lidskj'ch a jejich prrlměrn1fch ne-
w}jirreirr$ob dějťr a osudtl - kde opust,Í žanr. Y první práoi



104 tichy nebo trudy a bludy, vášně i strázně běžného prriměrného
života, nehlubokého a pr hledného. Jest to rozkošnJr malíŤ-
žánrista v holandském smysle slova a jistě dovede zachytit a vy-
volat slovem scény, které se vyrovnají scénám namalovanJrm
štětcem Brouweroqilm. Ale zklame všude tam, kde se pokusí
o vě|ší komposice s hlubšími prrlzory a bohatšími osnovami aé
dějinnJ'mi, aé psychologick;fmi.

il|. KurÚ: Básně

Pan Kurt, autor nedávného aktíku Všichni tťil a básnick
homo nouus Moravsko-slezské revue' stfká se částí svJ'ch sujetrl
i svou veršovou formou s Petrem Bezručem: oba zpívají zpěv
temné pomsty z černého kraje ostravského, oba jsou rapsodové,
jimž nestačí většinou sevÍenJr verš a rJrm a kteŤÍ rozlévají se
proto rádi buď blankversem nebo veršem voln1im. Hmotně jest,
tedy podoben p. Kurt Bezručovi: tytéž kletby, tyt'éž kulisy
,,černé země,,, tytéž baladické látky, zahrané na struně vzdoru,
kletby a pomsty, napjaté a pŤepjaté až k pŤetrženÍ. Ale bdsnic|tg
a uměIeckg jest mezi nimi propast, jaká jest mezi ochotníkem
a básníkem vědom m si svého cíle: Bezručovi jest blankvers
nebo voln1f verš unitfní nutností, prostŤedkem dobňe uvážen;fm
a zcela vytěžen;fm, a proto stglem a pňíznačnou karakterislikou
- Kurtovi zástěrou lc uměleckému pohodlí a k umělecké ne-
dbalost,i. Bezruč sv;fm voln;fm veršem ryje nebo zpívá _ zpívá
pevn m rytmem, vynucenJrm nutností chvíle a situace a ka-
rakterisujícím je plně Kurt povÍdá. . . povídá nekonečně
dlouho, nudně a rinavně. Blyskne-li náhodou v jeho nekoneč-
n;ich blankversech silnější obraz, živější barva nebo nota, za-
t,opí ji hned vlna prázdného povídání a odplaví slabf koŤÍnek,
dŤíve než se mohl zachytit pevněji ve tvé paměti a pozornosti.
Smut,no je z těch sociálně národnÍch motivri, jak jsou dnes jiŽ
sepsuty kdekJ'm. Co u Bezruče bylo v1irazem síly, noqim v1f-

I . lviz zde sír. l6E a n.]




