
402 těl ani literatule moravské. To byl mťrJ ,,centralistn.. _ piiznávám, urěitym pá.
n m velmi nepohodtnf _ a na něm již pŤes všecky Etgarty, ]\{rštíky á Holé patrně
umru. Jinde otÍrá se uboŽácky o moje črty Vdova po dttchu,r ktero pry jsem na-
psal po čtrnáctidennínr pobytu na Moravě. Já je napsal sice po pobytu 

"avoume-

sÍčním, ale kdybych je napsat po 3 dneclr, mohly by b1rt lepší, ''..z .o'"p."t p. Elgart
1 lopozorování celoročním: někdo mrlžc za 3 dny vypozorovat něcon mimo co
chodí jin}i slepě léta. A byl to zvláštní náhoclou dnešní spo]upracovník Moravsko.
slezské revue' dr F. X. Hodáč, ktery vÍtal mé črťy, když vyšly tehdy ve voln ch
směrech, zv]áštnÍm uuodn|kem v brněnsk1/ch Lidov1rch novinách a potvrzoval mně'
že jsem viděi a cítil správně. A po něm dostal jsem něko]ilr .y-p*ti"t.y.t. ]istri od
Jinych Moravanrl, kteňí soudili jako on. Nedomnívám se nikierak, že jsem učinil
ve sv)tch črtách nějaké ohromné objevy: jest to prostá subjektivní beletrie, belc-
tristick;y' impresionism a žádná progranrová studie, a těšilo{i mne co na těch pro.jevech, byio to jen to, že ti lidé vycítili lásku, s jakou jsem se na ně zahleděl. Neboť,
mimochodem ňečeno, nikde.nenajdeš toiik n'ril1y'ch, rozkošn 'ch, vkrrsn$ch lidÍ, krás.
n;tch po duchu i po těle, jako na Moravě a chce-ii se Morava za něco rnodlit, měla
by se modlit jen: od našich literátr1 osvoboď nás, Ó PaneI Neznám titeratury, t<tera
by tak mizerně representovala svrij lid jako literatura á la bojovná část Moravsxo.
slezské revue nebo Moravské orlice. Dostávám občas z Moravy po rozkošném listě,v.němž jest co nejvtipněji zparodováno toto literdrni crhoustuí (slovo není ode ning),
ale aby se vzmužili tito lidé a zakňikli veiejně své literární hatapartnÍky, k torriunemajÍ buď dosti energie nebo dosti času. Nu, což škodí: spokoJuji ,u 
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nick m ujišťováním lásky a vyslovovanym pŤesvědčením, že aL zal,c]n1 Moravugenerace opravdu mladá a.čestná, poděkuje se pěkně za dnešní iiterární politiku
dnešním Kleontr1nr moravskfm.

Sté narozeniny J. Barbeye il,Aureuilly
gŤipadly na 2. listopad 1908 a byly oslaveny několika pěkn}rmi pÍíleŽitostnymi
čiánky, z nic|tŽ stojí za zvtáŠtní zmínku studie Barbey d'Aureviily jako kritik li.terární od J. Bertauta v Mercuru z l.listopadu a článek Henriho d,Alméras v Re-vue ze dne |5. zátt, v němž zanášÍ se autor spÍše lidskou osobností tohoto krajněvyrazného ducha a nevšednÍho spisovatele 
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poaa.,,a Íadu anekdotick;Ích rysri jeho.Mercure vydal také velmi.pěknou knihu Esprit de J. Barbey d'AurĚvily _ stov.ník myšlenek, rysrl, podobizen a soudrl vy atycrr z jeho díla kritického s pÍedmlu.vou octava Uzanne, drivěrného pi.itele Barbeyova. Tento s'ovník jest opravdupodstatnou escncí jelio díla kritického, které se dnes vrgí pňed námi již, díky oddanélásce a vydavate]si<é svědomitosti distingované pÍítelkyně Barbeyovy' v hotovystoh knih _riŽasny repertoir idejí, gest, g,i-"., vfpadr1, myšlenkov;l'ch ohiiostrojri,sotis, insult a pňedevším paradoxtl a nádherně zl.r'""1'.t,, pružnych dravčÍch vět,hotov ch stáIe k vražednému skoku na toho, kdo dotkl se nějak idolti, jimž BarbeyrytíŤsky slouži]: cÍrkve katolické, náboženstvÍ, staré feudální Francie, kdo čpěl,

byť z daleka, svobodomyslnictvlrn, dernokratismem, naturalismem' J na všecko,

co ucházelo se o pohodlnf uspěch u doby věru velmi málo vybíravé a věru špatně
rczeznávajtcÍ opravdovou sllu a opravdovf talent od pouhého padělku. Ale tato
sbírka pňipomíná těm, kdoŽ toho posud nevěděli, jak opravdově dovedl se poklo.
niti Barbey d'Aurevilly i nejedné opravdové hodnotě básnické, tak Baude]airovi'
Ba]zacovi a Alíredovi de Vigny. Pěkně karakterisuje Barbeye v pŤedmluvě octave
Uzanne, nazfiaje jeJ ,oposlednÍm mušketyhem literatury, kterf byl snad také po.
s]ednlm vojákem péra v nejkrásnějším smysle slova, jak rozuměli mu Alfred
de Vigny a Paul de Mollngsr'.

George Mereilith

beze sporu největší moderní romanopisec anglicky, zemŤel [18. 5. 1909] ve své cot-
tagi v Dorkingu na r1patí Box-Hillu v Surrey pÍed čtrnácti dny, pÍekročiv jeden.
aosmdesá| let života vyplněného krásn$mi a velkfmi činy tvrirčími. George }Íere.
dithovi dosta]o se velmi pozdě spravedlivého uznání v anglickém světě literárnÍm;
širší obccenstvo bylo vŽdycky odpuzováno od něho jeho intelektualismem, smys.
lem pro temné a vinuté labyrinty lidské myšlenky a vášně, pro vfboje ideje i pro
nádhern;i živf' vtrnf a proudn jazyk pinÝ metafor a barvy; a George lVleredith
opravdu ohrazoval nejednou své zahrady bizarně vinutÝini a ostr1fmi ploty, patrně
proto, že chtčl je ochránit od návštěv rrizné neclrutné zvěíe. Zato z1skal Mereditlr
záhy obdiv a lásku sv ch nejlepších vrstevník , kteŤí jako básník Swinburne, R. L.
Stevenson a Henley projevili ji i kritick1imi studiemi' Dílo Meredithovo jest i ob-
sáhlé, i jadrné; více neŽ tňicet let tvoňil Meredith práce uměiecky ztalé, v nichŽ cí-
títe stálc mocné napětí myšlenky sílící a vyvíjející se, myšlenky, které se autor
stále dtivěrněji a drivěrněji zmociiuje; dvanáct románrl a čtyi'i svazky básní jsou
Žni Ž|vota Meredithova. Mcredith byval někdy srovnáván s Balzacem, myslím' ne
ve vŠem právě šťastně; ale v jednom má srovnáni toto pravdu: oba autori jsou Si
blízcÍ vášnivou silou sv1iclr rekrl, jejich ideovou v 'bojností, Smyslem pro mozky
rozpracované vášnivou prací myšlenkovou. AIe jinak jest Meredith intelektuelnější
Balzaca; není v něm romantismu, někdy i dětinského a materialistického, kterf
kazí dílo Balzacovo. Meredith jako Browning jest básník Života vnitňntho, vnitÍ.
níclr krisí a katastrof. Dovedc vnikaI jako žádnf druhf romanopisec anglick ' do
straŠn;7ch labyrintrl lidskélro srdce s jakousi heroickou zvídavostl; Egoista, jelro
největší dílo umělecké a jedna z těch knih, které zrisl'anou, aŽ opadne nrnohá umělá
popularita dnešní, jest velik1l.neosobní pomnlk této vzácné analytické psycho]ogie.
A nenÍ snad problému moderní myšlenky, aby nevzbudil unrělecké a psychologické
ozvÓny v díle lleredithově; Beauchamp's Career, Harry Ric irnond, The tragic Co.
medians' one oí our Conquerors jsou díla vesměs zmítaná na širych hladinách mo.
dcrní rnyšlenky společenské i politické, tlíia odlišenÝch karakterrl a pohnutfch
duchri, zapňeden1/ch do vášnivyclr konfliktri. Knihami Meredithov;rmi prochází
i iada dívčích postav kouzla tak jlmavého a srdečného, tak básnické i tak pravdivé,
Že musÍš chvílemi myslit aŽ na Shakespeara, abys jim nalezt literární obdoby. Není
divu, že básník, kterf stvoňil tyto ženské karaktery, znal duši ženskou a milova]
ji i .-- trpěl jí. TrpěI její malou intelektuelnostÍ, Jejím mal1/m mozkem, a pŤál jí
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I . [Yiz Boje o zítňek, 7. vyd' lg50, str. lg3 a n. Sem pietištěno z volnychsměrtl 9, lg04, str. 3 a n.,]




