
8988 cizinec, kterého dlouho neŽivil genius loci. Pascoli, rodem Sicil a dnes profesor na
universitě boloíské, jest i z největších současnfch humanistr11 jeho latinské Ódy
tsou vysoko ceněny. ,,Kručinka.. jest vy ata ze sbírky essayÍ a uvah ,,Pensieri
e discorsi".

Pailesá,té alročí smrti Boženy Němcoaé
pŤipadá na 21. ]edna a bude ho jistě vzpomínáno pňÍleŽitostnfmi články literárně
historick1rmi, picdnáškami a jinfmi projevy spolkovfmi. Novina pŤinesla jiŽ
v prvnlm a druhém čísle letošního ročnÍku literární studii o Němcové' k nIž nemám
dnes nic, co bych dodal. Řekl-li nedávno Eulenberg v Německu o Kleistovi, že se
zmflil v planetě, narodil-li se na této zemi, mrižeme Í1cibez hyperboly, že Němcová
zmflila se v zemi, narodila.li se v Čechách. Vedle toho muč:dnictví, které jest,
lak krásně ňekl Balzac, nerozlučně spojeno jiŽ se samfm osudgm bfti vetkfm spi.
sovatelem, jest v životě BoŽeny Němcové utrpení, které bylo možné v té míÍe
a v té pokoiujÍcl formě jen v Čechách a bude vždycky hanbou všech jejích vrstev-
ník _ neboť je-li která vina hromadná, jest to ta zde. Němcová věděla, proě stě-
žovala si do,,vlastenecké roty.., která jÍ ztrpčovala Život, a Hálek věděl, proč v po.
smrtném feuilletoně pranfioval,,vlastencc.., kteŤí Žádali gd Němcové, aby vydá.
vala počet z kaŽdého groše, podávaného jÍ almužnou. NevÍm, bude-li dnes v Čechách
tolik sebepoznánl, aby se mluvilo o nesmíieném stínu veliké básniiky (tolik ho
shledalo v sobě ke své cti nedávno Německo pii vfročí Kleistově), ale tolik jest
fisto, že uráŽky vrhané kdysi po Němcové budou svištěti v jiné formě a v Jiné
obměně (z estetického drlvodu rozmanitosíi) kolem dvou tŤI nejlepšÍch dnešnÍch
literárních hlav česk1fch. Nous sommes les vieux ěili: ničeho nezapomněli a ničemu
se nepŤiučili.

Slouanstao. obraz jeho minulosti a píínm,nosti

*.S tímto n{zvem vydalo právě nakladatelství J' Laichtrovo spoluprací odbor-
nlk souborné d,Llo (777 stran za K 12'50), jehož rlčel jest popularisační. Slovanskf
pŤÍpravnf sjezd pražskf r. lg08 dal k němu podnět: vjstedky odborného badánl
a vědění o slovanské historii i kultuŤe majÍ bft,i jím vneseny do širokfch vrstev
vzdělaného čtenáistva. Není pochyby, že, je-li kde tňeba popularisač'ního risilÍ, Jest
to právě ve věděnl o Slovanstvu, v němŽ prameny vědecké jsou tíŽe dostupny,
alesporl u nás, neŽ v naukách jinfch. SbornÍk p. Laichtrriv pŤinášÍ ňadu objem-
nych i obsaŽnych statí; o historickém vfvoji Slovanstva a jeho činnosti státotvorné
píše Jaroslav Bidlo, o hmotném bytu a statistice slovanské Ant. Boháč, o státnÍm
zíLzen1K. Kadlec, o nábožensk1y'ch a rlstavních poměrech Bidlo a Kadlec, o školstvi
AntonÍn Jirák, o hudbě Zdeněk Nejedlf, o žurnalistice Jan Hejret, o ]iteraturách
Jan Máchal, o vftvarném uměnl Fr. Táborskf. Piečetl jsem obě poslednl stati
a trebas bych si piál, aby ]eccos bylo jinak pojato a vysloveno' nemohu ncvidět,
že Jsou psány nábadně, probouzejí zájem, vedou k hlubšimu studiu a majÍ pěknou
riroverl ideovou. Ale jednoho tu postrádám: uvedenÍ alespo hlavní literatury
odborné, která by orientovala čten{ťe, toužícílro po hlubším poznáni látky.

Kiplingoujch Knih ilžunglí

(prvnt i drulré) vydalo nakladatelství Hejdovo & Tučkovo nové vydání, ilustro.
vané Stanislavem Lolkem, s patrnymi aspiracemi bibliofilskÝmi. To jest ovšem
nedorozumění: obě knihy jsou sice pcčlivěji sázeny a tištěny' než bfvá u n{s pra.

vidlem, ale to nestačÍ ještě' aby publikace byla dIlem uměleck1y'm, právě jako ne.
stačí k tomu, vlepÍ-li se do knihy reprodukce velmi pochybnfch ilustrací p. Lolko.
vych; pan Lolek jest právě jako anima]ista zjev venkoncem problematick1r' Zmohli
jsme se konečně na obstojnf a plnf pňeklad této nejpopulárnějšÍ (a často velmi
pňeccůované) knihy Kiplingovy _ proč kazit požitek z ní nesourodfm činitelem ťŤe-
tím? KaŽd5i vkusnf čtenáÍ sáhne proto raději po prostém vydání ''Knihy džungll..,
jak je vydalo totéŽ nakladatelstvÍ v souborném vydánÍ Spis Kiplingovych, které
dospěly nynÍ VI. svazku (,,Prosté povÍdky z hor.. píeloŽila Lydie Kolátorová).

Obnouen! boj o Rukopisy KZ

objevil se v poslednÍ době jako možnost na obzoru, ovšem jen na obzoru méně-
cenného dnešnÍho tisku českého, kter pokládá za projev nacionalismu koketovánÍ
s vědcckjm reakcionáŤstvÍm a povzbuzování vědeckého diletantismu. JeSt to planÝ
poplach a levně zapálenj ohníček, na němŽ mrlže si snad pÍihÍáti některá domnělá
také autorita na chvÍli svou vystydlou popularitu' ale jinfch následk celá věc mÍti
nern že: nenÍ váŽného vědeckého pracovníka filologického a historického, ani do.
mácího, ani cizího, Jenž by mohl podniknouti otevÍeně a čestně, s plnfm vědomím
svého činu a drisledkrl, k nimž zavazuje, obranu obou padělkti; není ho prostě proto,
poněvadž nové vědecké badání v jeho odboru nedává mu k tomu naprosto žádnfch
ZbranÍ a poněvadŽ dnešní védeckÝ vÝvoj jeho nauky neznd ptosté problému ruko-
pisného, leda jeho stranické schvá]nosti a zarytosti. Píčově sit venia verbo obraně
Rukopisri dostalo se zatÍm několika klidnÝch a odborn:ich odpovědí, které ukázaly
celou Její nicotnost. Zaznamenávám je zde těm z čtenáÍt), kteŤí touŽí po poučenÍ
v t. zv. otázce rukopisné. Jest to neJprve pěknf článek pro|, J aroslaua Vlčkav Yl. se.
šítě 38. ročnÍku List filologickÝch (stf. 48l aŽ 488), kterf rekapituluje vŠccky
hlavnÍ, staršl i novější drlkazy podvrženosti a dochází k tomuto závěru: ,,RKZ ne-
rozluěně jsou svázány s druh1fm desetiletím věku XIX. jako živá, organická část
tehdejšl našÍ produkce básnické a nerozlučně jsou spjaty se jménem Václava Hanky
a Josefa Lindy jakožto plotly jejich ulastnt, Y tom smyslu RKZ jsou pravfm a ne.
falšovan1,irn vjrazenr také snah obrozenskfch a mají hojně obdobnfch zjevťr v evrop.
skjch literaturách jinfch: dodateěně opravujlce skutečnf vfvoj staré našÍ sloves.
nosti, zdánlivé mezery jeho vyplřujt nov1fmi vytvory uměleckfmi, aby jimi zkrášlili
a oslavili dávnou minulost národa. Cesta nebyla správná, ale je pochopitelná'
A v tom smyslu RKZ mají v nové literatuŤe našÍ své pevné míSto a svrij trvalf
vly'znant'.. V témŽe smyslu promluvili v Českém časopise historickém proÍ. Jdr,
Goll a JoseÍ Šasla a v l. ěí;le nového ročeíku Česopisu pro modernÍ filologii prol.
J.ose| Hanuš. Resumé celého sporu, urč:né širok1/m vrstvám, pŤinese populáťní
desÍLiarchov1l'spisek od prof . Hanuše, Pekaňe, Smetánky a Vlčka: -Jsou.li Rukopisy
nralovédvorskf a ZelcnohorskÝ památky pravé či nepravé.., na jehoŽ vydánl
usncsla se 27. ledna ,,Jednota českjch filolog ...




