
69íis Beztučoay Slezské písně

byly vydány právě našimi bibliofily a slouží ko cti jim, jako knižnímu dekoratéru
svému, Preissigovi. Vydání to jest zároveó definit,ivní vydání posavadního básnic.
kého díla Beziuěova;-piináší nejen nová čísla, neobsažená ve šlezském čísle Času,
dnes ostatně rozebraném, nfbrž odchyluje se místy i ve znám5ich básních textom
od vydání ve sbírečce Slezské ěíslo. NedávnÓ <lostalo so poesii Bezručově odda.
ného vykladačg kritického v p. Y' Martínkovi' kter;y' napsal o něm do LoÓákoq/ch
spiskri ťrvahu, jež stojí velmi patrně naď běžn;/m prriměrem těchto sešitk . Práce
p. Martínkova není sice prací vynikajícího kritika - k tomu schází jí kritická
kultura i kritickii talent _, v,fznam její jost spíše novináÍsk;f než literární, alo
svědomitost jojí jest nenovináiská nebo nadnovináÍská.

Alegorickou čili jinotajnou lt'ritiku

pěstuje v poslední době p. V. Mrštík v Moravskoslezslré revui. Dnes se smějemo
prostoduch1y'm kritikrlm, kteií vkládali do Májo nebo Jana Marii Plojhara běh
a osudy národa česk ho _, alo to není nic proti tomu, jak pojímá žák ruskfoh
realist Šlejharovu Lípu. Ťato Lípa není obyěejná lípa, nfbrž symbol _ Slovan.
gtva. A mlad Stuchlík noní mlad;im Stuchlíkom, Kučera není Kučorou. Nikoliv,
ětgnáÍi: KuÓera jest jerlině ušlochtil1f a jedině pravověrnf, pietní a básnickf Vilém
Mrštík a mlad;y' Stuchlík, to jo Hilbert, alo mohl by to b;?t po piípadě i Masaryk,
Ilerben, Machar nebo i já nebo kteqy'koli jinf odprirco Y. Mrštíkriv. Na všecky
tyto lidi a věci myslil prf p. Šlejhar, když psal svou Lípu: vložil do ní jinotajně
všecky dějo a osudy moedrní Čochie a pÍedpověděl její pád a hanbu. Takovouto
methodou vykládali sice staÍí theologové Salomounovu Píseů písní _ viděli v ní
spojení ženicha Ježíše Krista g milenkou Církví _ a jiné básně Starého Zíl,kota,
ale žo dnes mrlžo pÍijít člověk, kterf poklád6 snad sám sebe za básníka a jest za
něho poklídán i jinfmi, a hlgdět takta na dílo literární, to zťlálo by se nomožné,
kdyby se to nečetlo čorné na bílém.

Mussetiana

R,ovuo do Paris z 1. ťrnora uvoíojíuje několik zlomkri Mussetova románu Lg
poěte déchu. Ronán tento byl ohlášen r. 1839 v Rovue des deux mondes, ale
nikdy novyšel ani zdo, ani kdo jinde. Paul de Musset tvrdil v životopise svého bratra,
žo Alfred zničil všocko z této práce, co zde nepodává, ale tJ'to listy mu patrně
unikly. Trosek těchto dostalo oo od někdejší hospodyně Mussetov'v básníkovi Cop.

1Éovi, z johož pozristalosti otiskujo jo Revue do Paris. Karaktoristické pro
Musseta jost, jak soudí o |iterárních mravoch tehdojšího mladého romantismu.
,,Po sporu o myšlonky následoval spor o slova. Diskutovalo so nejprvo o kniháclr'
pak o jetlnotliv;fch stranách, pak o větách, epithotech, cesurách, ěárkách. Sofis.
mata kasuisty bohosloveckého nojsou zbytečnější a porvorsnější než komerrtáŤo,
htoro ge tohdy psaly. Tváiil jsom so, jako byoh so podroboval těmto pošetilostom.

ZaÓal jsem hráti se slovy, poěal jsom stavěti na hlavu tyto symbolR které podávají
všecko: vášně, bytosti' věci. Míchal jsem je vespolek jako leniq/ student kameny
dominové na kavárním gtolku... _ Nákladem Mercuro do France vydal Léon
Séché zajímav;/ svazeček milostn;ich listri Alfreda de Musset, sleéné Aimée d,Altotl.
Aimée d'A]ton byla' jak ji |íčí vydavatel v rivodě, duchaplná mladá dívka, krásná,
plavá a bílá jako lilie' Básník i Aimée b;ivali společně hosty sďonu pí Joubortové
a stjkali se netušíce, že by se mohli milovati. Několik rozmarn;ich veršli, které pro
ni rrapsal básník, okouzlilo dívku a stalo se podnětem korespondenco i lásky, která
trvala dva roky. Po dvou létech opustil ji Musset pro Rachelku; milenci rozešli se
klidně, nebot Aimée shledávala zcela piirozenym, že básník dal pied ní pŤednost
lrereěce; milovala však básníka až do smrti. V padesátém roce provdala se za bratra
Mussetova Paula, jemuž bylo tehdy 57 let. Listy liší se sqim celkoqim rázem velmi
ocl listri' které psal Musset George Sandové; zde tÓn klidn;y', usměvav;i, pokojnf
a často žeftovn!, ktležto listy George Sandové jsou zmitály vášní, utrpením a zou.
fa]stvim. Kromě Ťady drobnějších básní inspirovala Aimée Musseta k básni,,I,e filo
du Titien.., kterou otiskuje také Séché v tomto svazku.

o zetníelém spisouateli Jrancouzském
Charles Louis Philippoui,

o němž jsmo pÍinesli článeček v 6. sešitě, píše velmi qfstižně Eugěne Montfort
v Les marges. Podává tam tuto karaktoristiku tohoto pŤedčasně zemňelého no.
vĚedního básníka všední tragiky životní: ,,Léon Bloy ňekl o Philippovi, žo má genia.
A nepieháněl' Piípad tohoto spisovatele jost snad jedinečnf. Jeho otec byl dŤo.
věnkáí jeho děd žebrák. Byl samouk. Nenaučil so niěemu. Všecko vynalozl, všecko
uháď. 'Myslím,. napsal kdesi, ,že není tňeba spisovateli vzdělání. Viďm jej jako
divocha, jako barbara. Jest tieba, aby měl vkus divochťrv.. Á věru Philippe, neměl-li
vkrrs divoch v, neboé měl velmi jemn}i a velmi ušlechtil]i smysl pro umění, měl
jeho vycvičené smysly a instinkt. Tímto instinktem objevoval existenci věcí, které
jsou nám ukryty. Pronikal hned naponejprv k jádru, k írstÍednímrr bodu by'tostí.
PostÍehoval ihned jejich podstatné životní piíčiny. Byl nekonečíě pronikav1i.
Zfuácíme všichni spisovatele, jehož nikdo nedovedo uvésti v zapomenrrtí, ale ti,
kdož jej znaIi, ztrá,cejí v něm nadto pŤítele velmi vzácného, neboů chápal všecky
city a doveď vmysliti se do číkoli eituace se snadností, která, uváděla v rižas...

o literatuŤe a, erotice
rozepsal so v rivodním článku 12' sešitu Das literarische Eoho Kurt Waker
Gol'dschmi'dt s írctyhodnou opravdovostí a nebojácností. čtou se tu mimo jiné tyto
pozoruhodné vétyz ,,Již ta okolnost, že vribec erotika vo svém nejuŽším smyslu
a objemu v poslední době tak nesmírně píerustá všecky jiné vyšší a duchovější
motivy, jest rys, kter;; by mě] nalaďovat k pŤem šlení. Literatura není zde jistě
pro mladé dívky a prudní a nasláďá šablona rodinn;ich listťr nemriže b;/ti cflem
životní opravdovosti umělecky tvoŤící. Ale není to zneužívání této svoboáy, avan.




