
Joset' Marek: Piítěž

Práce venkoncem šablonovitá, neindividuálná' neŽivotná. Staré tbema starÝmnepĚirozeně uhlazenfm a stňízlÍvě povídarfm zprisoberrr fešené. Náprava mtadépaničky, která rozmary a romaneskními fantasiemi ztrpčuje život počestnému něja-kému továrníku a městskému radnímu, má své dobrodružné choutky (jimž ríkáeufemisticky sny), je jiŽ na prll cestě k nevěňe s barolrsk1fm Donem Juanem, alezaraz, ještě píed prahem, obrátí se naráz, ocenl svého v tečného charakterníhotlustokožce, ozdraví riplně ze světáck ch aventur a začinásnÍt o věrnfch rodinnfcha usedl ch citech.
Ánna.. Ale jsem uzdravena. Jsem vyléčena ze svého sebepŤecerlování. ChtěIajsem b t zvláštní, vynikaj.ící a pozna|a isem, jak jsem malou veďe tebe' a vidÍm,Že největší slávou, největším štěstím b;de ;;o mne, pňimknu-li se blíže k tobě.Ó vrať mi svou lásku. _
Muž pŤekvapenJr tím trochu začírrá cosi ještě fflosoÍovat, i on že je již jin", ženení již a nebude ten bezmocnjr a povoln]i slaboch své Ženy, na místo horečky mládínastoupí teď,,tich ,klidn život v tiplném společenstvÍ, šťastn domov, vzájemnácta,. atd. atd., ale končí všecko aolre perspet<tivou na štastnou domácrrost. _Práce p. Markova je velice puna' ne 'etro, vyčtená z knih, zprostŤedních šablo-novit$ch novel a her. Všecko je otisk z toiitate *ty, nikde dech života, sÍla charak-terú, jadrnost Ťečí, svěží novost cítění a nazíránl. PŤitom jazyk docela nepruŽnf,nešťavnatJr, strašná salonní čeština bez barvy a vrlně, jalové ňečnění a novináŤskáfrázovitost.

PÍitěží stojí pan Nfarek na špatné cestě. BudeJi chtítt jlt dál a je-li v něm jiskratalentu - z pňítomné práce nelze o tom rozhodovat - bude s ní musit nejprve sejíta zaěít od základri studiem života i opravdu jadrného a vonného novébo uměnÍa písemnlctví.
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Josel Jan Sudtek: Kgttce pdprsk

Kniha pro slečinky z lepších rodin, titěrné, malicherné a v jádŤe banální ele.
gance a delikátnosti. Jsou mezi námi lidé - a pisatel těchto Íádk je také z nich _

kteíí myslí' Že nemáme společnosti, té pravé společnosti jako vrstvy prstě pro
vfkvět nejvzácnějšíclr individuí' té atmosféry duševního taktu, tradice a kultury,
která činí Život institucí a uměleckfm dílem, která učí ,,krásně žít.. a jest i indivi-
dualistrlm a anarchistúm vzácnou věcí, Ťekl bych, podmínkou a pojmovfm pfed-
pokladern, v chodiskem jich rozběhu a pŤekonávání. Ale pan Svátek je patrně
mínění opáčného. Myslí' že máme společnost hodnou umělcrl, hodnou služĎy
a posluhouačstut uměIcoua. To je všecko věcí sebevědomí a pfchy' a spokojujeJi se
takovou komornickou funkcí p. Svátek _ bon, je to jeho věc. Talentu Jeho nám
líto nen|, poněvadž z první knihy jsne ho vrtbec nepozriali, ani nejslabší jeho
záchvěv.

Prolhané, neživotné, nějak Íalešně delikátní' ušlechtilé a pseudoidealistické je

všecko v těeh drobn$ch črtách, které chtěly bft snad básněmi v prÓze, ale jimž

k tomu schází pravé básnické kňídlo. Chtělo to b t všecko sensitivní a zrlstďo to jen

deklamační, chtělo to bft nuancované a zústa|o kožené, chtělo to bft velmi dis.
kretni a zrlstalo jen banálně ulízané a prkenně soustruhované' Autor četl trochu
modernI práce, ale nechytil z nich nic vÍc, neŽ trochu dandysmu' kte$ ostatně
v jeho knížce klesá na pouhé salonní panáčkovánÍ. Je to hladké' hladké jako

mjdlem natŤené, ďe ani stopy po individualitě, charakteru, pravérn vášnivém
slově, vjkŤiku' kter$ jde z prsou a duše. Vášeř, hňích, život, smŤt _ ta těŽká slova
vyskytují se také v knížce p. Svátkově' ale jsou to jen slova. Autor nic svého,
procítěného o tom neuml [ťtci]. Je to také jen salonní stafáž v ieho knize. Zblvaj|
slova, banálně pustá a hladká slova, pěna, pěna jejich. Takovf zoufalf dech
pustoty _ uhlazené, salonnÍ a nevědomé pustoty vnitÍní _ mne ovanul z té knihy
jako dávno z ničebo. Cukrová voda, sladkomÍivf' mdlobnj sorbet, kterf se podává
v pausácb pÍi tlomác|ch soirées dansantes.

Jen jednoho je mi lito pri tom. Těch mladfch dívčích duší' jimž se dostane tato

knlha do ruky a které snad na chvíli promÍtnou si ji do reálného světa a budou věŤit
v ten pozláttrovf papÍro$ život. Které nepoznatí, že tato poesie Je docela tuctovf



690 lak' kterfm se múžo natiít neJstarší a notčorvotočlvější dfevo, každá vrrttŤnÍ prázd.nota a dutost. Které nepoznaJ1, že to, 
"o 1e ,a. 

""t.yto 
poetickfm závojem mtŽn6tdealltn Je ve skutečnosti.prÓza,.o"ooo,t, 

a;'.". a smyslnost. Jat se vytŤeštípak ta ubohá, dúvěilvá, v ttusivnfcb p*a.i it"""re a uspaná očkat

Bdsnické spisg Karla Haulíčka

HavUček byl nám donedávna zabílená Íreska. V politice pfemalovali ho radi-
káIové po svém, ověsili strakatinou Ítáz| - jeho, člověka ryze moderního, racio.
nalistu, věňícího v rozvoj voln a zákonnf; nedávno teprve podal nám věrnJz
portrét jeho mistrovskfmi odstíny odlišenf proÍ. Masaryk. A dnes teprve leží pňed
námi první pokus o kritické lydání jeho sebranfch veršrl - až dosud byly ne.
spolehlivě a pokaženě vydány jednotlivé zlomky jeho básnického díla. A rlžas je
dnes obecnf. DobÍe bylo Ťečeno, že žasneme i my moderní, kteŤí jsrne vždycky tušili
v Havlíčkovi velikf a originelní charakter básnick , jednobo z nejživotnějších a nej-
opravdovějších našich duchú.

Pan Quis vykonal pŤítornnou publikací poctivf kus práce. Ptvn! kritické vydání
Havlíčkovol To Je vzácn pták v české literatuŤe, kde pÍes všecku jalovou a pouze
slovrrí pietu k našim heroúm dušerrrrím nevíme, co to je sprár'rrě, věrně, rlplně
a dústojně vydanf mrtv$ básník nebo spisovatel. To, co podává Kobrova ,,NárodnÍ
knihovna.., je pňečasto paskvil kritického vydání. Nikdo z našich tak zvanfch
literárnlch historikrl a essayisttl (,,NárodnÍ knihovnu.. vedl, tuším, Zákrejs) ne.
viděl' zdá se, nikdy kritického vydání francouzského, anglického nebo německého
klasika a nemá ponětí' že celá ťada takov chto prací je nutn pÍedpoklad historio-
grafie literární, nevyhnuteln$ Její materiál' NevI se, kolik píle a schopnosti žádá
rrydavatelská činnost, neví se, jaká zodpovědnost je s ní spojena. Jinak nemrlže
člověk pochopiti bezmeznou lehkomyslnost, s jakou máme vydánu, po pÍípadě
nevydánu celou Íadu našich nejlepších dušÍ. Nikde ani stopy po kritické činnosti
lydavatelské: po fllologické kritice textu, zjištění, roztÍídění a datování variantú
a textu deflnÍtivnÍho, vysvětlivkách a poznámkách bibliograíck ch, historick ch
a BístuÍch' mouvecb literárnícb a tendencích, rlvodecb literárně historickfch
a žlvotopisnfch. Jinl národové majt fadu podnikŮ literárnÍch, které otiskují staré
památky do posledn| vignety a poslední knihtiskďské zvláštnosti, pofizujÍ wdánÍ
pro blbltoflly a starožitnlcké labužntky _ u nás nemáme uspokojeuy nejprtrnttiv.
něJší' neJoprávněnějšÍ a nejneodbytnější potŤeby v tomto směru.

Soubonr lydání p. Quisovo ukazute nám teprve HavlÍčka jako poetu v hlavnÍch
rY.sech a ustalute jebo pro0l. Ačkoliv nenÍ asi 'rplnÓ lgště a budo doplĚwáno pattně




