
416 zeJména ono' které jest založeno na ultrakňesťanském mysticismu, nutÍcím novou
Evu k panenství, nehodÍ se pro ženu francouzskou, pňÍliš horké a živé krve, pŤiliš
sexuelní, ba že se hodí sotva pro život vrlbec' Dovedc.li pevná vrile BedŤišky Surie.
rové čeliti pokušení a žÍti po dogmatu a proti pňÍrodě, tož sestra její, impulsivní
a žensky oddaná Léa, pravá Francouzka v tom ohledu, stane se obětÍ nové sekt,y.
VymanÍ se sice z vlivu sestiina a prchne za svfm milencem JiŤim ortsenem do
Lond}'TIa, ale pozdě: umírá, když mohla s JiÍtm žItiv novém manželství' zaloŽeném
nejen na harmonii duší, ale i na tělesné lásce, umírá vyčerpána dlouhorr, nezdravou
askesí' To vše Jest ostatně aŽ v 2. dÍle. KdyŽ jsem tuto knihu četl, zdálo se mí, že
měla vyjíti tak pňed dvaceti lety. Dnes Jsou takové Pirnitzové a BedÍišky jiŽ na
vynňení i na severu, svoboda ženy liž neznamená askesi a ženy dávno si ňeší svrij
problém po piÍkladě Léy'

Dějiny t. ža. nxora,aského separa,tisrnu
jest název pěkné literárně lristorické síudie mladého lilologa moravského, dr Mi-
loslava Hfska, kterou vydal nedávno samostatně jako otisk z Časopisu Matice
moravské (52 sírany). Práce vznikla v semináÍi Vlčkově, jest založena na studiu
pramen někdy velmi odlehlfch a osvětluje pěkně a jasně celf problém. Separa-
tismem rozumí dr Hfsek nejprve filologickf směr, kter;7 vzpolJzÍ se pÍijnroutí česk;í
Jazyk spisovnf a usiluJe o to, vnutiti mu krajinnf ráz moravskf. Úsilí toto jest ne.
pŤímfm odkazem protireformačntho Jesuitismu katolického, kter! má nedtlvěru
k českému jazyku spisovnému Jako k nástroji mohutné literatury kacíŤské a káŽe
lidu dia]ektem. snaha tato na samém rlsvitě probuzení jest vysiovcna programové
V. Stachem a vyvrcholuje se později ve velmi energícké risilí F. D' Trnky a Y. Ziaka,
fež práce páně Hfskova karakterisuje velmi podrobně a velmi šťastně. Y. Ziak
zejména Jest duch vědecky založeny, kter]y' postupuje uvědoměle: chce docÍliti
t'akto sblíženÍ Slovákli s Čechy. odpor literárního centra českého, Prahy, Jung.
manna' Palackého, proti těmto snahám i vrtkavé postavení v. A' Šenrberovo v tomto
sporu jsou dalšÍm námětem zajímavé práce p. Hfskovy. Naposledy pÍechází autor
k separatismu obsahovému a ideovému, vedenémtr klerikálem Fr. Sušilem, a poli.
tickému, kterf rozdmychuje centralistická vtáda víderiská a na němŽ má hodně
viny i pohodlnická nevědomost a soběstačnost pražská. (Po této stránce doplnil
pěkně studii dr Hfska některfmi detaily dr J[an] H[erben] v několika feuilletoneclr
Času.) Několik posledních vět, žel, poněkud stručnfch a sumárních, věnuje dr Hfsek
rlobě nejmladší, snahám o vytvoňenl odlišné svérázné literatury moravské. Zde
právě pňál bych si více určitosti a odvahy k soudu. NenÍ sporu o tom, že prograln
Leandra Čecha, stvoňiti v rámci literatury české svéráznou ško]u moravskou, tedy
Iiteraturu krajovou, resp' několikerou literaturu krajovou, jest správnf, a]e tím,
že tento článek otiskla jako uvodník Moravs]<o-slezská revue, nesta]a se ještě jeho
nap]nitelkou. Ten program zrlstal v Moravsko.slezskérevui posud skoror1plnějen
papírem a černí tiskaŤskou * nestal se tělem a skutlrem.
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literatury
Píše se námt ,,Neětete asi Hladíkovych causeriír v NárodnÍch listech a nepovšiml

jste si tudíŽ asi literárně historického objevu, kterj učinil včera v sobotu dne
4. záÍÍ 1909 tento na slovo vzatf znatel francouzského písemnictvÍ. Verš ,O sont
les neiges d'antan., kterf až posud všeobecně byl pŤipisován stiedověkému básniku
francouzskému Frangois villonovi a otiskoyán v jeho básních, a sice jako refrén
,Ballady des Dames du temps jadis., verš, kterf zná kaŽd}t čipernější francouzskf
školák jako píislovečnf verš Villon v, eituje náš velikf frankofil a českf Balzac
in spe jako verš z Jakési erotické písně , směvného Théodora de Banville., t.j.
básníka, kterf žil v XIX. století, čtyňi sta let po ubohém villonovi. Douťejme, že
velkého objevitele nemine za to nějaká dekorace...

Rniha z poaristalosti Sully-Prud,homma
Jest snad známo, že |ento filosofickf básnlk francouzsk}' napsal vedle veršrj

uvahy a studie estetické všeho pozoru hodné. Více pŤekvapuje, že z pozrlsta-
losti Jeho byla nyní vydána kniha sociologická, Le lien social (u Alcana). Kniha
Jest torsem nebo spíše zlomkem. Básník chtěl zde podati své názory o rozvoji lidské
společnosti' ,,Sociální pouto.. jest básníkovi ovládnutí člověka člověkem a ovládánÍ
toho rozeznává čtverou tňÍdu: ovládání násilné (válkou, volbou h]asovací), podro.
bování se viivu (poslušnost instinktivná, moc duchovnÍ)' ovládánÍ rozumové (kult
spravedlnosti) a ovládánl láskou (stavy sociální, za|ožerLé na vzájemné oběti). Vf-
vojovf idealism, zlám! z veršrl Prudhommovfch, hovoňí i z těchto uvah svou Íečí
sociálnÍ naděje.

Kritická, kniha o Anatolu Franceoui

Raphaél Cor vykládá v pěkné knize Anatol France a soudobá myšlenka ducho.
vy vfvoj tohoto rozkoŠného ironika, kterf dovedl bfti ve své chvíli i vojákem idejí
a spojiti ve svém dÍle r1směvnou gracii Renanovu s podryvnou v bojnostÍ Voltairo-
vou. Prameny odporu Franceova ke kŤesťanstvl a zvláště ke katolicismu nalézá
Cor již v prvních pracích básnÍkovjch, ve Svatbě korintské. KŤesťanství jesí
Franceovi nenávist uměnÍ, lásky a krásy a krása jest tomuto rozkošnickému dile-
tantovi jedinou pravdou. France jest svému poslednÍmu kritikovi goniem ironie
a ne cty, ale ironie nenÍ skepticism a France nevzdává se práva soudu. Ironie
umožnila mu, že bojuje za mnohé pravdy, které se dnes zdají nebezpečné; Jeho
ironie vedla jej k pochopenÍ, že všecky idey, které dnes udržují spoleěnost' zdály se
kdysi podvratné. Tento duch, kterf poznal relativnost všeho, dovedl se exponovat
velmi váŠnivě i pro tu relativnost, která jest pokrok.

Věru ng. V takovfch požitclch jsem velmi stŤídmj.
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