
254 Fr. S. Procházka: Písničky

Řada pastiches, místy vtipn;ilch, bystr;ilch a čiperně napodo.
ben1i.ch - ale pŤece jen pastiches! Pan autor zachycuje sem tam
spád a obraty lidoqfch písní a popěvkri, snaží se chytit jich naiv-
nost, nehoráznost, vervu' vtip i stesk, hravost i rozmarnost -
a|e snaží se o to pŤiliš, a v tom je c}ryba! Stalo se mu často, že
,,pŤeherodesoval Herodesa.. a,,pŤehromoval hromotluka..,  jak
ůíká drah1i Hamlet, princ dánsk;i, jenž má opravdu vkus v umě-
leck1i'ch věcech stejně pronikav a bezpečn;i jako nejmodernější
est,ét. Některé ukázky bystrého umu p. Procházkova jsou
totiž v dobré vrili hnány trochu daleko a jsou buď naivnější
a prostodušší nebo nehoráznější a rozhodně forsírovanější než
prav;f autentick1i lidov1f popěvek, kter;f má pňísnější a rizkost,l!
vější, distingovanější a cudnější vkus uměleck;i. a estetick;f, než
se mnoh;Ím dnešním napodobitelrim ]idové poesie zdá. Jinak
uznávám rád kombinační čipernost, obratnost a bystrost p. Pro-
cházkovu, ale hodnota její je spíše virtuosní než opravdu a ryze
umělecká. Celá tato napodobená lidová poesie - napodobená
ve všem a do krajnosti: formou, technikou, dikcí i obsahem a na-
zÍráním duševním _ je uměIeclr1fm nedorozuměním a v;ilsledkem
časové mÓdy, jak ji pňineslo špatně pochopené studium lidového
života a o nic lépe pochopená touha po národním charakteru
v umění a poesii. Národním nebude naše uměrrí, budeme-li
okreslovat, do nekonečna lidové ornamenty nebo imitovat lidové
popěvky _ toto pasivní a chudoduché pojímání problému zabíjí
v první ť.adě umění samo' Národnost musí vězet hloub _ musí

to b1ft melhoda samé dušeuni, prdce, stil celého kulturního žiuota

a ten musí se projevit právě pňi traktováni látek i nejmoderněj-

ších, nejobecnějších, nejvyšších a nejsložitějších, pii problémech
právě světov1ich a lidskjlch. Ale pŤemilat stále prostinké dojmy,

city a názory, humor a starosti venkovského člověka' nutit se

v jeho posici a všecky zvláštnosti jeho rozvojového stupně a po-
dávat jen obměny toho básnického světa, jenž v autentické li-
dové poesii došel v1i,razu plného a definitivního - v tom je roz-
hodně mnoho hračkáŤského, zmalicher ujícího a škodlivého pro
umění, časová mÓda a blud vkusu, kter;i dňíve nebo později po-
mine. Studovat lid, učit se od něho názoru i vyrazu, ano _ ale
zužit'Laké těchto zkušeností jako materiálu pro vyšší stavbY, Pro
umění riměrné a pňíznačné kulturní sféňe autora a jeho individuál-
nímu nazírání v plnost a tíseĎ současného duševniho života!
Jinak je všecko koket,ování s lidovostí jen pohodlnou nemysli-
vostí a hračkáÍskym sportem, kter;|r Se snese snad jako reakční
extempore, jemuž se mriže snad i zuňivě tleskat Z momentní kon-
stelace literární politiky nebo z pŤechodné navy, jaká zachva-
cuje na chvíli snad všecky v horečném chvatu života a kultury,
ale pro život,njr a obsahov1i rozvoj literatury je bez vyznamu'




