
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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