
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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Ne, grlsetka mllovďa z lÁsky a neprodávala se za ,,trochu kovu. . .... Takovfmt
rměšnostmi Jen Jen se bemží knlha p. Šveldova. Jsou tu věci, pfi nichž nevíte, máte.lt
ee smát nebo odvracet hnusem. NeJvětší nesmysly a protimluvy ÍÍká básník lednÍm
dechem.

A horké slzy vytryskly z očl'tlzouÍalfch
roslce tvoJe cudná, rozboaÍená Ďadra,

||chž netknul se teště zženštilf hÍích _

tcn rtg mé (ahal) žhavé líbaly teplé Jich prsy
a zarudlé tejich pupence atd. atd.

V druhé a tfetÍ iádce mluvl se o cudn$ch ůadrech neposkvrněnjch atd. _ a ve
čtvrté hned nato _ Jedním dechem, v Jednom kontextu _ taková impotentní
smyslnostl

Žefiovné jsou také somatologické vědomostl p. autora. Tak v básnl Nemoc

,,Zkažená kreu podivně syčí
v rozchvělfch n27p2gft - _ _..

Jak si pÍedstavuJe p. autor nervy? Což to jsou nějaké roury v továrně?
A pŤi tom pfi všem ani stopy po talentu opravdu básnickém, jemuž by se daly -

kdyby tu byl _ odpustit všecky tyto nesmysly a všecky t5rto absurdnosti. Nic, než
několik nach1rtan ch ÍrázÍ, komicky nepochopenfch a péle méle roz}rázenfch knihou
a slátanfch v člsla, která nemajÍ s poesil nic společného leda typograffckou Úpravu,
rozdělení na verše. Ále pojetím svfm: hudbou, rytmem, expresÍ, stylem nejsou to
verše, ba ani ne prÓza _ nic _ bláto.

Knlžka páně Švejdova vyšla jako první číslo nové knihovny, knihovny odmítnu-
tfch. Jsou-li všecky verše odmítnut$ch takové jako tyto, pak stalo se Jim riplně po
právu' když jim byly odevšad ukázány dvéÍe. Mladé hnutÍ stálo mnoho práce'
mnoho síly' mnoho talentu, mnoho ritisku: _ je pŤirozeno a sprál'no, nedáváJl se
a necbce-ll se dát kompromltovat kdekterÝm školáčkem a nedoukem, kterf by mu
chtěl prokazovat velice pochybnou čcst, že by také vstoupil do Jeho Íad.

H. Uden: San Remo

Promluvil Jsem nedávno na těchto místechl o první sbÍrce sonetú p. Udenov]ích

Seslupem. o této druhé musil bych opakovat všecko, co jsem Ťekl o prvé. Že jsou

diletanti ctižádostiví, chápu, a že proti literárnlmu slavomamu nevyrostlo ieště

kofení , také:_a ležesena jdenatakovévěc ivenkoncemchat rnéapros tňední
nakladatel, ktlyž celá Ťada dobrfch knih musí se vydat nákladem soukromfm: -

toho neclrápu.

1 - [Viz zde str. 499-500].




