
242 provŽdy pokrytc m, kteií sc pohoršují nad tÍm, že v listě duševní kultury českÓ
neiíká se darebákovi ušlechtilf pane, hlupákovi talente a naděje vlasti, octu bon.
bone a trusu vorlavko.

Sebrané spisy F. X. Suobody
počínají právě vycházeti nákladem Vilímkovfm v tfdenních sešitech; zahajuje je
román Srdce její vzkvétalo vŽdy dvěma květy. Jsme upŤímně rádi, že doclrází
k tomuto podniku, kterÝ poskytne teprve náležitou možnost pŤehledu jeho roz-
sáhlého i silného díta i pÍÍležitost k jeho ocenění ce]kovému. Ke spis m Svobodovfm
se brzy vrátÍme.l

Literární triuolnost
\r reÍerátě o p. Dykovu aktíku napsali kdesiz naráŽkou na proslulé slovo Hebbe.

Iovo, Že pii něm propadlo vinolrradské obecenstvo' Hebbel měl právo razit toto slovo
ve svém pŤÍpadě, kdy obecenstvo nepochopilo jeho dlla opravdu hlubokého' na něž se
sousti'edil všemi silami, na němŽ pracoval léta a v němŽ podal celou svou bytost,
al^ Je literárnÍ lehkomyslnostÍ a směšn m i pošetilÝm zneuŽÍvánÍm tohoto slova'
dovolává.li se ho někdo pŤi žertÍku p. Dykově' kter! není víc než dialogisovanf
feuilleton a mÝdlová bublina. VáŽit slovo a cÍtit jeho dosah _ to je v Čechách cosi,
o čem se snÍ teprve aŽ stému spisovateli.

Čím psal Saatopluk Č,ech?

Domnívali jsme se až posud Jako celf svět, že perem, ale váŽné pochyby o tom
vzbudil v nás Čechrlv nekrolog v neomylném Zvonu č. 23, str. 368' Čteme tam:
,,Svatopluk Čech nám umÍel, ten krásnf a velebnf kmet, jehoŽ srdce... atd., jehož
dlari ani jedinkrát neseufela uzdcného péra, aby se zpod něho (|) nezrodila perlička
krásy, nadšení a posilg (l) české duši...Péro svlrá se vŽdycky, jak známo, jen prstg,
dlanÍ svírávají se jiné nástroje, trochu hrubšÍ, tňebas ne proto méně uctyhodné, jako
jsou r c, molgka, se&era. Nebo snad chtěl ŤÍci p. prof. Sekanina, autor tohoto libo-
dechého kvitku stylistického, že Sv. Čech _ ugmačkáual z péra ty zázračné perličky?

Slečna Iza crégroa
rozloučila se pŤed několika dny s obecenstvenr Národního divadla jako Mária v Copu,
chceme doufati, že ne navždy. Nepíšeme tedy uměleckého nekrologu, njbrž jen
povzdcch za herečkou velmi inteligentnÍ, která byla myslivou i cÍtivou umělkyní

f - [Viz zde str. 278 a n.]

2 - lViz zde str. 2181

v olném smyslu slova, cosi, co dá se iÍci Jen o nemnohfch jejlch kolegyních; zvláště 243

ienské ctraraktery rlpadkové a duše blaseované, nudou podryté nebo jinak patho-

.*i"ue, sžehnuté nervosami, zprahlÓ horečkami smyslrl a obraznosti, měly v nÍ

inierpretku zvláštní jasnovidnosti a sl ly intuičnl.

Parasiti NoainY

Dosljchám se, že v 6. ěísle Časopisu pokrokového studentstva velmi se tužÍja.

kfsi mládenec, patrně veden klamnou nadějl, že mu prokáŽu ještě jednou čest vf.
prasku.l Jest mně lÍto, ale človÍček pÍeceIluje lehkovážně sebe i svtlj list; nemá ani

ii,Í.i''y vjznamu, kterf si pÍikládá. Takouého hmyzu Novina Již dále živit nehodlá.

VoIné stněry a čísle 4-5

glossujíce smrt Hlávkovu, napsaly mezi jinfm: ,,Jeho stavby nejsou pro dějiny
ces&é arclritektury vjznačn1rm bodem a nejsou ani personelně charakteristické, iak
tomu chce F. X. Šalita.,, To znamená, podsunovat mně něco, co Jsem ani nemyslil,
ani neÍekl; v Novině seš. 6, str. l90 [viz zde str.220 a n.] napsal jsem pravf opak toho
o Hlávkovi. Pravlm tam vÝslovně, že architektura Hlávkova jest ,,mrtvě učenecká..,
Že povaha Jeho jest komisnl, stŤízliud a suchá, že netuofl, nfbrž jen ,,obratně skládá..,
že stavby jeho vyznačuje ,,historickf formalism a vnějšková korektnost... Tedy
všecko pravf opak personelnostil

Zola u českém rouše

Nemáme posud piekladu ani hlavnlch děl Balzacovych a již ohlašuje se druhÝ
pÍeklad Zolova románu ,,Débácle... Po prvé pieložil tento román asi pÍed 15 roky
BedĎich Frlda; novf pňeklad vyjde ve zvláŠtnÍ knihovně, velmi skvěle otitulované,
tuším světovjch románrl (na tituly jsme chlapíci!),aredigované Fr. Sekaninou,
literárnÍrn referentem Zvonu a NárodnÍ politiky. Také ukázka literárnÍ kultury
ěeské.

Ceskj spisouatel a česhj jazyh

,,Platl to pňedevšIm o první části knihy učetně až po Rousseaua,.... píše p. o.
Theerv Lumiru ě. 7, str. 333, a necÍti, že napsal nesmysl. Chce-li Rousseaua včÍtat,
nesmÍ Íici po, neboť po vylučuje věc, pŤed níž je poloŽeno; chce-li věítat Rousseaua,
stačÍ, íekne-li po druhé do Rousseaua a odpustÍ si pleonasm ,,věetně...

| - [Viz zde str. 230 a n.]




