
varuj se proto, ,'stohlavá kritiko,,, vytknout p. Švandovi, že nemá dikce, stylu,
koloritu - ba že nemá atri správného Jazyka jeho kniha. Že je samj' nejhrubšÍ
germanismus, že je psána tou strašnou pražskou češtinou bez v ně, síly, pfesnosti
a plnosti - tou pÍÍšernou pražskou češtinou, jež se má k skutečné Živé češtině lidové
jako suché piliny k smolnému, Iesnímu, vonnému dŤívl. Varuj se pověděti p. Švan-
dovi, že dělá ve své knize vtipn které se smějí pácbat již jen v pŤedměstsk$ch
arenách. Varuj se ŤÍcl mu, že nezná patrně správného jména Poeova, píšeli jej
v dedikaci jedné povídky: Al. Edg. Poe (což zrramená: Alois Edgar Poo _ kdežto
Poe slul kiestnjm jménem Edgar a AIIan Je lméno adoptiunítro Jeho otce).

Varuj sel
Má na tebe strašnou zbraů.
odpoví ti prostě: Ale já to chtěI! To je vědom1i vypočten$ eíekt, to všecko slouží

- bizarnosti.

Marcel Préuost: Julinčing udaukg

Jedna z těch bezbarv$ch' prázd.nfclr a pseudosensačtrích knih' jichž lc nám
v poslednÍ době navezli celé Íúry, a které dusí jiŽ lepšÍ práce domáci.

Spisovatel sám není nic víc, neŽ obratnÝ chlapík, kterf nemá pÍíliš skrupulosní
svědomÍ a rád maluje Írivolity - ríká jim ovšem ,,malby soudobj.ch mrav .,.

I(opíruje trochu George Sandovou, trochu Maupassanta, trochu Bourgetá, trochu
všecko, co běhá ulicl. Je trochu romaneslrní, trochu analytickj/ _ a celkem nicotn .
PÍed desíti lety dal se uvésti do francouzské literatury Dumasem synem jako vy.
nálezce,,románu romaneskního... Prohlašoval Lotiž, že nestačí suchá naturallstická
stÍízlivost umění a že je tieba míti ohled i na city a fantasii. V románech jeho netlí
však mnoho ani jedněch ani druhjch. Jsou to vesměs romány ,,lásky.. _ tlovoleno.li
užít tohoto čistého a svatého slova na věci až hloupě nečisté - a p. Prévost provádí
tu starf recept, ve Francii dávno vyzkoušen$ a osvědčen;/: maluje totiž v románech
s velÍkou chutí a per longum et latum smyslnost a neŤest, ale v piedmluvách vykládá'
Že to píše jen pro vjstrahu a z pudu mlavnostrrÍho.

PŤitom stroJí velmi bystré piípady z kasuistiky ethické a iešÍ je vtipem a dialek-
tikou klerikální. Má tak tedy tento Prévost oba elementy, které jej dělají ',moder.
ním,.: Írivolní a smyslné malby a pŤitom katolicismus _ nevyhnutelnJr postulát
v době dnešních mÓdních aspiracÍ náboženskfch. S těmato dvěma elementy uděIal
také kariéru, jakou jen mriže uděIat povrchní a obratnf clrlapík. Je dnes autorem
Ženanri nejvÍce čtenJrm, zvláštnlm jich mlláčkem, světsk$m zpovědníkem, k němuŽ
se utíkají ve všech zmatcích svého soi-disant svědomí o radu. Je specialista feminis.
tick}'' doktor bolestí lásky, velmi dobňe honorovanf sv mi klientkami.

Z tohoto autora dal tedy p. VilÍmek pÍeložit do svfclr Moderníc\ knih po ,,Polo-
pannách', pŤítomnou bezvfznamnost. Myslím, že ie to rrejprázdnější práce Prévos-
tova.




