
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.



1 770 cuje.li nejhrubší, nejchuravější a nejtriviálnější erotika náhle na hlavní, ne.li na
jedinj' pňedmět básnickébo poctání? Drivocl5', které to omlouvají a vysvětlují, jsou
pi'íliš lacíné. Zajisté musí se to naší době poÓítati za zásluhu, že otevŤela i spo<lní
vrstvy pudového života batlání i básnění. I realismus i analysa směiovaly stejně
k tomu. Drsnější, poctivější, stateÓnější generace vzrostla, která se odvážila po.
hledět v oči posledním ukrutn;f'm skutečnostem. AIe také luzoaité zhruběnl, citu šI,o
s tl,m na,mnoze ru|cu o ruce. Dionyské piedráždění duše časové, které vyneslo na světlo
chaos všech pudov5ich sil' bylo provázeno mnohymi málo potěšitelnfmi zjev.v:
pohlavnost stala se trumfem a procovská živočišnost i koketná brutá,lnost vyzna.
čují tuto nojnovější erotiku...

Antagonisnl mezi německlrn jihem a seaereln

v celé své nezlomené pi.íL'rosti jeví se v knize Versuche Jose|a Eofmillera. Ptof .
Hofmiller udává dnes tÓn v mnichovské revui Siiddeutsche Monatslrefte, která
také vydává jeho Versuche; jest to člověk bezesporně duchapln5i, bystr;f', vzdělan1i,
nebojácn5i a slérázn!, kter;f má jemn;i smysl pro dnešní kulturní bídu a roztÍíště.
nost. Ale zprisob, jak1im traktuje Prusy a jejich typického básníka Hauptmanna,
hraniěí místy na surovost až groteskní.

o básníku Griseldy napsal mimo jiné tuto ]íbeznost: ,,Myslím piitom na
uzenáŤe, kterf má celé své všeobecné vzdělání ze starého papíru, do něhož balí své
zboLi.,, A}e pňes nejednu neurvalos slova stojí kniha HofmilleÍoÍa za ětení. Hof-
miller má pňes všecko cosi z kritikri opravdu velik;fch, kteií dovedou proniknorrt
ve šéastné chvíli ledví lídské. Místy jest t.i, jako bys četl Barbeye d'Aurevilly nebo
Veuillota a není to náhodné: IIofmi]ler vzdělal se na kultuŤe francorrzské, ona jest
jeho silnou stránkou, jak uznávají i jeho odprirci. od velik ch polemikri a kritikri
francouzsk;Ích má i..své umění slova bÍitkého jako dobrá rána fleuretem.

Artuš Drt,il,

mil;f náš spolupracovník, zemi.el l0. dubna 251eL!, Ý Drti]ovi odešel nejen bystrf,
vnímav;í a inteligentní spisovatel, odešlo víc: odešla i celá ušlechtilá osobnost pevné
víry, jasného mužného pÍesvědčení i statečnosti, srdce navJísost čestné, duch
opravdu kulturní. Á oclešel /a to bolí nejvíc)' právě kd.yž jeho talent spisovatelsk1f
pěkně se rozrristal a košati], když duch jeho rozkí'iďoval se k vyššímu a širšímu letrr.
Drtil byl na svrij věk neobyčejně uzrál5?: krásná lidská i mravní víra ustálila se v něm
v době, kdy jiní potácejí se ještě oblouzeni mátohami horeček nervorr5ich. Drtil
narodil se bystr;ím kritikem žurnalistickJim a vzděIal se no studiem školskfm, ale
risilnou sebev;iohovou literární ve spisovatele, kter;l'by se diíve nebo později stal
opravdov;im siln;ím kritikem životním a společensk;im. Literaturu pojímal od po.
čátku jako funkci života hromadného a jako orgán ducha spoleěenského a kultur.
ního, a tak kritika literární vedla jej sama sebou ke kritice společenské, jejíž pěkné
ukázky podal právě v někter;y'ch sv1ich pracích posledních. Drtil byl žurnalista
ve vyšším slova smyslu: žurnalism nebyl mu zaměstnáním, byl mu posláním osvět.

,r,Ím a kulturním, rytíÉskou službou ideovou i citovou. o mrar'ní prohloubení,

áLs"o"i a citovou oÓistu, o spoleĎenskou obrodu a v;í-chovu, o zuš]echtění boje

veíet.nélio šlo vždycky Drtilovi a není iádky v jelro pracích, kterou by se byl zpro.

nevěÍil svému pŤesvěděení. Nebyl ani ftazét, ani slepf fanatik nebo dogmatik,

ani ironicky diletant života; byl člověk vnitÍní pravdy a poct,ivého v;ivoje, člověk,

kter' nehrál ideami a sensacemi, ale mě] svou víru, své pŤesvědčení, teplo svého

srdce, a to v|évalo mu odvahu do hruď, kterou dovedl tolikrát a tak šéastně hájit'

co bylo mu drahé. Ále piesvědÓení jeho sbáio na poťlkladě rozumu' vzdělání, práce:

ieho víra zrodi]a se z jeho touhy, která tak rída byla by viděla zemi vzdělanou
á obydienou litlmi jasnějšími a ušlechtilejšími než dnes. Kus rytíŤe i enthusiasty
ži]o v tomto mlaďém váž'ném hochu, ale methoda jeho enthusiasrnu byla ryze
moderní methoda práce a reformy vnitÍní. Byť nebyly ideály Drtilory nejvyššími
ideály kulturními' byly to pÍece opravdové klady životní a společenské, vfuazy
opravdového usi]ování vnitňního, ryziho pÍesvědčení, soustŤeděné vrile a zakotvené
víry. A v nich nalezl Drtil i zdrav;i poďklad pro svou kritiku literární, která s neoby.
čejnou prozíravostí a s nevšední intuící doveďa nejednou odvrátit so od prací
negativních, roztŤíštěn ch a koketních, byť sebepopulárnějších' doveďa odkrjti
jejich churav organism vnitíní nebo jejich porušenou logiku; pravděpodobně b-vl
by později dospěl Drtil touto methodou k poznání bytostn;ich zákoni umělecké
komposice a uměleckého stylu, kterého jest tolik tÍeba právě naší kritice nejmladší.

Drtil nebyl náhcdn;Í a náIadov;i improvisátor novináískf, doveď i v menšíclr
statíoh zabrati ze šjroka a roztroušené práce jeho spojuje myšlenková jednota' jejíž
síIu, v1/r'aznosť a woucnost jsme nakloněni, zdá se mně, poněkud podceůovati.
S jakou pěknou soustavností ďoveď mysliti Drtil na pííklad o ženské ot,ázce, mttže
b;iti patrno jíž dnes každému, kdo se začte do jeho studií a člínk v Zenské revui
a v Ženském světě. A stejné pŤekvapení vynesla by tuším i revise jin ch polí
jeho Óinnosti. Jest si proto upÍírnně piáti, aby brzy podjala se povolaná síIa, stejně
osvícená jako pietní, vděčného rikolu a podala nám dobr;y' všestrannf a karakteris.
tick5; v;ibor vší tvorby Drt'ilovy, kter by nám plně ozÍejmil naši ztrátu i ustáLl
památku opravdového a woucího ducha i čestného hrdinského srdce, jírnž byl
Ártuš Drti].

Olomouckj Pozor
vhodil pr5i do hrobu za Artušem Drtilem několik nepoctivlích |ží; tak aspoř píše
poslední Piehleil a vJrvrací hneťl dvě z nich, kdežto tňetí pienechává redakci
Noviny, aby se s ní vypoŤádala. Nečtu Pozoru, jehož prázdnf, malicherně
klepaŤsl<y tÓrr zhnusil se mi již pÍed lety, a nestaral bych se vribec o něho, kdyby
šlo o mou osobu; ale poněr'aclž jcle o mrtvého a otázku klade vlastně Piehled,
odpovídám zde na ni. Vykládati spolupracovnictví Drtilovo v Novině tím, že si
doved] zís]<ati pňátelství Macharovo, jest prázdn1i klep. Pííspěvky Drtilovy dostaly
sc. do Noviny zcela prostě: znal jscm hn..ld první práce Drtilovy a věděl jsem,
troo kryje se za šifrou V. o. v R,ozhledec.h a jinčle; práce se nrně líbily, a když
Jsme počali vydávati Novinu, pozval jsem prostě Drtila do ní; dopsal jsem mu
I,etldy do tr'reistadtu v Horních Rakousích, kde vojákoval. Machar o mém kroku
ani nevěděl. tím méně dal rrodnět k němu.




