
4I2 v]ivoje posavadnlho? Takové jsou otázky, které musí dovést tázat se spisovatel,
JenŽ'chce bft vpravdě literárním historikem a kritikem.

Že máme plné právo pochybovati o tom, byl-li vliv romantikrl francouzskfc}r
a zvláště V. Huga šťa1tnf v naši poesii, potvrzuje nám modcrní literárnÍ historiefrancouzská. Moderní Francouzové sami vidÍ v romanticích a zvláště ve V. Hugovizjevy churavé a vfiimečně zrr1dné a cítÍ vliv jejich ve suou domácí literaturu jako
neblahy. Jak mohl bfti pak vliv ten organicky.u nás, když nebyl organick}' aniv jejich vlasti, ani ve Francii? Pierre Lasserru,l *l"d1i a verir<yiitejrníhistorik
francouzskf, soudl Victora Huga pÍÍsněji snad neŽ našinci, kteŤl -óli k.,ě.nu největšlnechuťi Jest mu duch dutf a emfatickf, pokŤivenf a znldny.

H. W. LongJellowa Píseř, o lliawatě
vyšla v novém pťekladěJ. V. Sttidkoucve Sbornlku světové poesie. Pan pňekladatelr'ykládá v pěkném vodě, Že Jest to tŤetl pieklad jejl. ,,PrvnÍ prektaa tohoto dÍlana jazyk ěeskj psal jsem v zimě r. l868_69 na farnrě moravského osadníka NechutyTrávníčka, leŽícÍ tenkráteJeště v samém pralese as na anglickou nrlli od bŤehu jezera
Michiganského. BouÍnéwlny jeho znÍvaly noěni tišinou, hustymi hvozdy aŽ k nánt,a kdyŽ utuhly v led, rozléhával se jeho praskot nocÍ jako hŤmění děl trhaje na stopysilnj ledovf krunfň rázem na míle daleko. Na severu planu]a co noc ŽhoucÍ záíep lnočnl a u našeho hŤejícÍho krbu poslouchával stary Trávnlček s dobrou svouŽenou, Hanačkou, a osmdesátiletou matkou tyto pohádky z nové vlasti... Památcetohoto českého vystěhovalce věnoval J' v. siádel fietí iňektad s,,q, tte.y se oterozkošně. DobÍe pravÍ-se o něm v vodě:,,Trochu bleskotu,,Velké Vody.., od nÍŽnedaleko pÍeložena byla ponejprv, trochu vr1ně prériové, trocíu pralesovfch ozvěni s jásavym zpěvem oT."j.,v a táhlfm smutnÝm zabědovánÍm bukače Šušťrgy snatlv ní pŤece zbylo... Platí riplně bez skeptického ,,snad..'

Leoníil Anilrejea: Dni našeho žiuota
Vdivadle Švandověv cyklu Máje sehrána byla hra nejlepšího dnešnÍho básnlkaruského. Dojem jejÍ nedá se oznaěit neŽ slovem tristnÍ. Trlstnt umětect<y, iristnilidsky. Vyčuhuje z ní všude ruská šablona, pohodlná šab]ona, h'adká áncs jiŽa vyježděná kolej '  Tyto'r:.k.9 hry jsou všecky stejné, podobnési jako vcjcevej-ci. Hoňkf osud, Měšťáci, Na dně, TŤi sestry, Strfček Vářa, všude totéŽ.Táž sirá a malátná píse bezradnosti a fatalismu. MuŽi propadají alkoho'u a Ženyprostituci; v opilství všichni se líbají a pláčí nad sebou. TěŽko Žtt a nudno Žiť.Byla-li v torn všem u Čechova nepopíraielná melanclrolická noblesa a rozryvnávnitňnÍ melodie a alespoti v prvnÍ práci Gorkého jakfsí temn1i vzdor a oalo;, .iu,tv této hĚe Andrejevově, ostat,ně.z.pwnÍho obdobi jeho tvorby (dnes jde AndrejevjinÝmi drahami), Jen matná moloba a šedivá rlnava.

Jan Ferilinanil OPiz

bankální inspektor čáslavskf a německy pišícÍ polyhist.or (|74I až l8l2)' literát

zce]a zapomcnutf, j ehoŽ rukopisy tlely v Museu královstvÍ Českého, stal se v po51ednÍ

době pÍedmětem studia dvou literárnÍch dějepiscrl, Jaroslava Kampra a prof. Arnoš.

ta Krause. Jar. Kamper psal o opizovi ve vánoční pŤÍloze Politik r. lg06 v článku

Der Philosoph von Čáslau a nedávno uveÍejnil o něm studii v Lumíru (ěts. 5_7).

Prof. Kraus vydal také nedávno autobiografii opizovu, Jak ji vypsal a sest,avil

z deslti kvartovfch svazk jeho rukopisné Literarische Chronik von BÓheim a opa.

tÍil hojnÝmi poznámkami kritickÝmi (Johann Ferdinand opiz' Autobiographie.

Prag 1909. Sitzungsberichte d. kgl. bÓhm. Ges. d. Wiss., hist. Klasse). Prof. Kraus

cení zapomenutého polyhistora mnohem nlŽe než Kamper a není pochyby, Že jest

pravdě bliŽší než Kamper: jiŽ četba této autobiografie ukazuje duši podivně pedan.

ii.kou a malichernou. Tento ubohy vetšovec, nudnf kronikáÍ a hračkáfskÝ vyná.

Iezce má daleko do ',bystrého a originátnÍho myslitele.. a ,,Feuergeista.., v něŽ jej

clrtěl pŤebarvit p. Kamper. Prof. Kraus nazfvá opize ',bludiěkou.., od niŽ by marně
někdo čekal, že mu osvětlÍ tehdejší literárnÍ život. ,,Na všecko patÍil, ale nic z ťoho

neviděl; byl léta a léta ve Wetzlaru a jména Goethova nenÍ v žádném z těch četnfch
kvartovfch svazk , které popsal, viděl vzrristat rakouskou literaturu a v jeho rejs.

tiících není ani Lessinga, ani Herdera, ani Jungmanna. Šli 1sme za bludičkou, která
nás r'ylákala na nekonečné tiasavisko inkoustové, to cÍtÍme, listujíce v nespoěetn}'ch
spisech tohoto muŽe... Na konci svfch poznámek podává prof. Kraus stručnou,
ale velmi kritickou a obsaŽnou i vjraznou karakteristiku Jana Ferdinanda opize:

,,Jeho otec a děd byli vzorní rlŤednÍci, kteií trpělivě spravovali svtlj ňad a proléva]i
potoky inkorrs{u, ale jen k riěelr1m iedním, jeho synové a jeho vnuk prlsobili umě-

lecky nebo vědecky, opiz byl však pĎechodem: osud určil jej k registrování, ke

koplrováni akt, ke skládání podání, on však vrhl se na umění a vědy a kopÍroval'
registroval a referoval i tu. Kupy jeho rukopistl, které tlejí nyní již celé stoletI, jsou

makulatura, jeho básnické Impromptus, epigramy, elegie a jak jiŽ slujt' jsou ne-

básnické rfmovačky, jak již byly částÍ učenosti l7. století, vědecké dílo jeho' jeŽ

ClomnÍval se, jcst dlužen vlasti a jÍmž prf si vztyčil pomnÍk kovu trvalejŠí, stalo se
jen rejstiíkem k iadě děl, na nichž jen máloco jest pamětihodného... krasoduclr
z jesuitslté školy viděl, Jak se kolem něho rozvíji nová vědecká činnost, a domníval
se troufale, že mriže s ostatními soutěŽiti, ale polyhistorovi scházela pr prava

a pietní zahloubánÍ se do látky. Nebyl spolupracovník Dobnerr), Dobrovskfch,
Bornr1, Voigtrl, Pelclti _ byl poslednl ělověk ěeského baroku...

SteJan Zweig o BŤezinoai

Vldeťrsk}7 čtrnáctideník oesterreichische Rundschau pÍináší v 6. sešitě velmi
pěknou studii o BŤezinovi z péra znamenitého mladého básníka německého, Stefana
Zweiga,jehoŽ Thersites, mimochodem Ťečeno' Jest jeden z nejopravdovějŠlch pokust1

mladé německé poesie o velikou stylovou tragedii. _ Úsudek Stefana Zweiga, po.

depicnf o nevšednÍ znalost modernÍ lyriky impresionistické i symbolické, stavÍ
Bňezinu ,,vedle všeclr těch velikánrl, kteňÍ usiluji duši našÍ doby lyricky obsáhnoutj,
r'edle Verhaerena. Dehmela a Hofmannsthala... Zweig vidÍ v Biezinovi mystika,
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414 toužÍclho po novém vyrovnánt s Bohem, zápasícilro o vyraz pro ncvyslovitelnémysterium muky i rozkoše kosmické; v Biezinovi cÍt! básnÍka č:stteno i slovanského,potomka hu-qitskÝch pradědr1, i  bratra novonáboženské snahy Gogotovy, oosto.jevského i Tolstého (o správnosti tohoto tŤetího jména v této souvist ist i  pochybuji;Tolstoj jest racional ista.velmi rozhodnf; a]e místo Tolstého dal i by se poloŽit zá.stupcové směru nov-onáboženskÓho, vycházejícího z Dostojevsktho: solovjev,}IercŽkovsky, Bcrďajev). Velmi správnd a jasně vidÍ Zwcig nodnotu mystiky Bňe.zirrovy v tom, že neodloučila jej od trpících bratňÍ.lidí. ,,foystika BňCzinova neníosamocenjim rozhovore-rn s Bohem jako mystika velikfcí Ňomcrt stňeaověku, ježpokoušÍ - jako Dostojevského, jako Tolstého - tajemství lidsk1ich vztah ' há-danka pokornjclr a bratrsk;l'ch liclI a sen o jejich vykoupení' x",rpo;r rudé krvevchází sociá]ní myšlenka našich dní v jcho snint... Dwolenoli to zai- frtrporncnout,i já viděl jsem ve svém článku o Bňezlnovi v lorlském ročnlku těchto ]istril nouuma jcdinečnou cenu BŤezin.ovy mystiky v tom, žejeho Brlh nepostavil se žárlivě meziněho a člověka a všední Život a nezaiemnit inu jich.

Pokrokou! názor na ženskou otázku
S tlmto názvem vyšla v knihovničce Času pěkná rivalra panÍ Buzkové. Paní Buz-kor.á ňeší otázku ženskou tak, jak se jedině resiti aá,jalro o{,tlzku ryze lidskou; stojí nastanovisku volné soutěže,.spotuvfchovy, spolupráce a orlmítá Ženské lrnuti pol,ud,pokud chce a vytváňí kastovnickf s"pa"ati'm. ZvláŠtě v politice potírá žonsk1/ se-paratism a Žádá od žen práci v určitfch politick1rch stranách veol" ,,-iuz,i a s nruŽi.;Jen tak zachová se poŽadavku všeobecnáno hlasovací]ro práva i pro ženy jeho rázpokrokovf a odejme se mt' všecko, co by z něho rnoh]o učiniI potlporu klerikalismu.PanÍ Buzková cÍtl vady dnešního femi,'i,.nu 

" 
má odvalru ukázati rra ně. Má i od.vahu pňiznati si, žc dn.ešní doba pĚeceůuje i v jakénrsi smyslu Ženu, jako jí ovŠenlnedoceřuje ve směru.jiné-m: 

'pÍeceriuje jilako pohlaví, nejoccriuje 'ji ;al.o aro,,or.".,,Doba jest tak pňlzniva ženě, že vyžnamenáai se něčím, čeho by si u nuŽe všimlJen nepatrn! počet lidí,.roznese se JcjÍ jméno po celérn světě. Jako drikaz uvác]llrrKovalevskou. Kova|evská Jest Jistď zlev nevŠední, a jsenj.li na některou zc svéhc)pohlavÍ hrda, jsem n1d: 
"1 

ni. JejÍ jmáno jest světové a pŤccc tol ik *.,z, l; i  rovnfclrzaniklo ! _ Doba je blaliosklonná t< zeně ;ďto k polrlav1 a rrráŽl v ní člověka. UráŽenaje v kaŽdé b]ahosklonnosti, ale vc shovlvavosti, s jakou se doba clrová k nové Žcně,je urážka největšÍ. Blahosk]onnost nrá zakrfti opovrŽení, poclrybnost. _ Nic taknechybÍ ženskému hnutÍ 0ako našemu českémtr ziiotu1;ato op.;";",;; bczohlednákritika. A nic nenÍ zhoubnějšÍho pro toťo hnutÍ než áoroví blalroskíonnost. Vy.tjká{i se Žcnánt povrc'rnost, ledábylost' nedosta.tek sebckázně, je v tom 95 o/npravdy' Kterak tyto nectnosti vznikiy,jcst Jina otázka, alc jsou, to je Íakt. _ Žcnyutápějí se v malichcrnostech, a dob; j; za to vynáší, a m'sto v chovy podporujÍšlendrián. Za kaŽdou 
'p:.}:119" " 

o:lavou nějaké rla]ichernosti trei se vlat opovrŽ.l ivé: co m Žeme od nich'Žádat,-vŽdyť jsou tá jen zcnyt _ Kdybyse s t lnrtéŽ mě.ňítkem jako k práci mužské piicházeio i.t práci lens|ré, beze všcch uráŽliv1ich koncesl

Í}ohlaví, bylt bychom dále. Ženy učily by se většÍ opra\'dovosti, odvrátily by se od 415

povrchnost i  a snad bychom pak měl i  i  Ženské genie.  Ale teď, kdyŽ sebcnepatrnější

oráce dočltá se oslav v žcnskjch časopisech, ve spolcích i v jinfch lisťech, lrteré

irechtějí se zdát i  zpátečnick mi,  koho s i  tu vychováváme?..

Pěkné knlŽce paní Buzkové pi .á l  bych jen hlubšího podkladu Íi losol ic l tého:

racionalistické poŽadavky nahrazují jí často jiŽ rozbot skutečnosti, koňeny jejl jsou

však hlubšÍ, spletitější i temnější. Rovnosti mezi muŽenr a ženou ncnÍ od pŤírody'

a le jest ukolem lásky '  aby j i  stvoŤi la vždy od pŤípaclu k p iípadu. A kultuŤe i  metodě

této lásky rád bych, aby byla věnována v naší žonskÓ literatuŤe brzy ťtvaha velmi

opravdová, tak opravdová, jak toho Žádá v]/'znam této láíky.

Z pfeložené beletrie. cuy ile Maupassant: yaetta

Historie dcery kurti-sány ve velkém stylu, která nemá tušení o závadnosti Života
své nratky; tcprve když nápadník jej l  Serv igny jí dá najevo, že nent Že bft i  jeho

Ženou, objevÍ se jí Žívot matčin v ostrém světle. Pokusí se o sebevraŽdu, a]e Servigny
vrát i  j i  Ž ivotu, tomu krutému Životu, k něntuŽ jest urč:na a jenž pÍece stojí za to,
aby byl Žit. _ PŤeklad páně Projstlv špatně interpretujc kvality stylu Maupassan-
tova: pr hlcdnost, koncisnost, piesnort logičnost _ jež jej činí stejně francouzsj(:'.m,
jako jest jÍm na pÍ. La Fontaine. Pan Projsa l ibtt je s i  y t .  zv. , ,poct ickénr. .  sty lu,
vyparáděném a kudrlinkovanérn, v barolrně ttspoŤádanfch větáclr, a ponechává
Maupassantovi  v]astně jen fabul i .

Marcel Préaost: Silné ženy. Díl I, BedŤiška

od svfch Polopanen, tak skandálně proslaven1ich, prodělal Marcel Prévostr
vyvojovou kŤivku, dost častou u francouzsk1/'clr natura]isttl i psycholog školy
Stendhalovy. Privodně netendenčn1 pozorovatel mrav a analysátor moderní ženy _

iekněme raději dnešnl PaŤlŽanky _ obratn;i a skvělf stylista bez toulry dostati se
hlouběji k jádru věcí _ stal se lékaŤem chorobné společnosti a zvláště svych drahfch
PaňíŽanek, ideologem a kazatelenr.  J iž ve svych L istcch Frant išce (Lettrcs á Fran-
goise) ůešÍ problém ozdravenÍ ženy írancouzské. Pomalu se sm1ivá v jclro styiu ona
pikantnost' diskretní kluzkost pozorování, která jcj pŤibližovala k autoru Liaisons
dangereuses, a tím se zároveil stávají jeho romány poněkud schematickl/mi, aníŽ
by tím získávaly na hloubce. Piesto zťrstává hladk rn virtuosem své mateÍštiny.
BedŤiška, j iž pan Ducháč vydal  u Frant.  Šimáčka, jest prvnítn dÍlem rornánu,
v němŽ autor studuje soubor otázek feministick1y'ch a tfkajících se dívčlho vzdělání.
Řada apoštolek, pŤÍslušnic rrlznfch národri, a ťudÍž velmi rrlzně zaloŽenfch, zakládá
v Pailži odbornou dívčÍ školu, na níž by byly dívky vychovávány k nezávislosti
na rnuŽích _ a českf čtenáĎ, kterf ve Francii vidí vlast emancipacÍ všeho druhu,
žasne, S jak)rmi pŤekážkami se podnik setká. Celfm románenr hledi M. Prévost do.
kázali, že německé, anglické, nordické nebo slovans]<é iešení otázky emancipační,
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