
YA94 nal]razoval často argument věcnf a logickli'. (Moje sng [Pia Desíd,eria.], dva svazky
nákl. Máje l902.) Bylo.li komu tňeba drikazu, žc MrštÍk není myslitel' tomu podal
jej Mrštík sám ve svjch článcích náboŽenskofilosofickfch (sit venia verbo), jimiŽ
zdtivodtioval své vystoupení z církve katolické. Umělcckf padek Mrštíkrlv odlralil
jclro román Zumfi (zase Studenťsky román praŽsk1r, jehoŽ první část vyšla v I. roč.
níku ,,I\táje.. l903; pokračování odmítla pr]/ sama rcdakce; definitivní rltvar pŤe-
pracoval a zčásti piipravil pr autor právě nyní ke kniŽnÍmu vydání). I v ostatních
publikacích jeho z této doby jest patrna jeho umělccká bczradnost. Vilém Mrštík
kolísá se mczi mazlivou titěrnostl a nehoráznou obhroublostí, prokresluje svych
figur méně a méně, zapŤádá se rád do mělkého a pohodlného idylismu. Babetta,
Verunka a iiné pouídkg (nákl. Máje 1902), Kniha cest (L904 nákl. tÝmŽ) a Zlatd nit
(l907 nák1. ottovfin) jsou drivody pro tento, žel, pňÍsnf, ale spravcdlivy soud, na
němž nem že změnit nic ani okolnost, kdyby pozrlstalost pÍinesla dÍta sebevětší.
(Se svou ženou napsal prf V. Mrštlk dtama Anežka a zadal je Národnímu divadlu')
Ruku v ruce s p vodní produkcí šia u l|Irštíka práce pňekladatelská; pŤeloŽil mnoilo
z ruštiny, z Tolstého, Dostojevského, Garšina, ilIichajlova, Pisemského, Potapenka,
Gleba Uspcnského, Goněarova. Jako v mládl svém měl kult Bělinského' tak vy-
stavěl v muŽném věku dosti pochybnÝ oltáĚík Pisernsl mu, jehoŽ apotheose věnoval
málo pŤesvěděivou monografii (l907' ,,Světová knihovna..). Poslcdni pětiletÍ jeho
života bylo, zdá se, většinou vyplněno organisacÍ literárnÍho Života moravského,
jemuž dal nynějšl jeho oficiálni orgán l!Íoravsko-slczskou revui.

T. G. Masa,rykoai k šeilesátjrn narozeninám

sluje statn! sbornÍk studií, článktl kritickjch i vzpomínek' jež redakcí E. Benešo.
vou, Drtinovou, Fr. KrejčÍho a J. Herbenovou vydalo nakladatelství Grosmana
a Svobody v pravě Adolfa Kašpara, kterf nakreslil do knihy lrlavnÍ místa, na
nichŽ se dějstvoval hlavně v mládi život oslavenctlv. (Stran 336 velkého 80.) Tento
sborník Iiší se velmi od památnÍk , které se vydávajt obyč jně na oslavu jubileÍ
universitnÍch učitel a jež pŤinášejí soubor vědeckfclr prací žákrl, jsou dÍtem školy
a mÍvají podle to]ro uzavŤenf ráz odborně učeneck1r' Publikace rnasarykovská slc-
duje zŤejmě čcl zcela jinf: zachytiti náraz osobnosti, člověka, myslitele, učitele,
agitátora, na jeho vrstevnÍky, vystilrnouti ráz, zptlsob, kouzlo jcho prisobení osob.
ního i ideového, sděliti něco z jeho podmanivého život,ního fluida. A tu není po.
chyby, Že Sborník pŤlnášÍ některé práce, které vyhovují tomuto uč lu a nejen že
vystihujÍ hlavnÍ směry činnosti Masarykovy, nfbrž nnolrde hodně z blízka objÍ.
mají a uzavÍrají osobnost mistrovu. S tohoto stanoviska zvláště cenné zdajÍ se mně
bjti články' které si obraly za kol ponoÍiti se v Masaryk v Život a vilvoj nábo.
ženskf, snad proto, že nic nenÍ tak vyznamného pro povahu ělově]rovu jako právě
eítění a myšlenl náboŽenské (články F. Žikovy, dra B. odstrčila a dra Ferd. Císaňc).
Ze studil kritickjch svou odvahou zaujal mne pokus paralely rnezi Masarykem
a Nietzschem od dra Em. Rádla. Jest to snad nejrozměrnějšÍ a rozhodně ncjobsaž:
nější stať sbornÍková a tŤebas íorma a methoda jejÍ nezdá sc mně bjt' leckde nej-
šťastnějšÍ' pŤece zd razřuje v povaze i v díle Masarykově mnohé, co se obyčejně
piehlíží a co i on sám bfvá nejednou ochoten stavěti ve stin.

Moliěr a Misantrop

vyttán byl právě v pŤekladu p. Bohdana Kaminského ve ,,Sborníku Světové poosie...

PŤcklad p. Kaminského jest volnějš|, než bfvá u nás zvykem, a právě proto, zdá so

mně, StojÍ za zmínku: právě tato volnost jest mu nesporně na užitek básnick1r i um ě.

leck a měla by bÝti pokynem našim piekladateltlm, kteií bfvajÍ tak rádi filology

a filologick]y'mi pedanty (Že často špatnymi nebo pochybn}imi' neměnÍ nic na věci)

a tak zŤÍdka básníky.

f Max Burckharil

Ve VÍcini zemŤcl l6. biezna v 58. rocc tento vielÝ, vášnivf a mužnf spisovatel,
jistě jedna z nejbohatších a nejživotnějšIch osobnostÍ rakousko-německjch, bojov.
nÍk za práva vo]ného sebeurčení Životního, propagáťor spravedlnosti a č:stné muŽ.
nosti v prohnilém prostiedí vysoké byrokracie víderiské' Málo čí Život byl vyplněn
tolikcrou, tak vášnivou a rrlznorodou pritom činnostÍ jak Život' Burckhardriv.
Burckhard byl odbornfm právníkem, autorem tňísvazkového ,,Systému rakouského
práva.., universitnlm docentem i spisovatelem novelistickfm, románovfm a dra.
nratickjrrr; dvornÍm radou a členem správnÍho soudu; žurnalistou' feuilletonistou
a kritikem denního listu, Ťcditelem dvornÍho divadla i autorem studií literárně histo.
rick ch; a pÍedevšim a všude bojovnÍk za spravedlnost spolcčenskou, neohroŽenf
11ťočnÍk na společenskou lcnost, krutost a bezmyšlenkovost. Nebyl básník a umělec,
neměl dar plastické tvorby a básnické intuice, forma byla mu vždycky jcn víco
méně náhodn m prostÍedkem - byl společensk kritik ve]kého stylu a často vf.
mluvného, opravdu silného slova. Byl pravÝ protinožec víderlského estétství, umě-
leckélro prťlmyslu a snryslné mystiky _ duch pňlmÝ, rovny, vášnivj, titočnj.
R. t890 byl jmenován k ve]kému pÍekvapenÍ celé veŤejnosti, a zdá se hodně dobro.
družně, ieditelem dvornÍho divadla: uvedl na residenční jeviŠtě Hauptmanna, Ib-
sena, Schnitzlera; získal nebo uplatnil i\litterwurzera, Sandrockovou, Kainze; a padl
po osmi letech neustáljch potyček s herci, obecenstvem a kritikou a svou dvorní
vrchnostÍ pro nevyléčitelnou tvrdošljnost a svéhlavost, která nechtěla uznat, ža
dvornl divadlo nesmí b1}t již po svém pojmu uměleckou institucÍ' Pak byl Burck-
hard jmenován dvorním radou u správnÍho soudu, ale odešcl odturl po dvou letech
do pense. Sám krásně a muŽně vyložil, proč. ,,Drivod byl tentokrát v nrérn stavu
zdravotn|m' ale dr1vod pro poruchy zdraví, které jsen-r cltil, nejprve v citu psychíc.
kého zndsiltioutiní, kterf mne vždy krušil, když jsem ve věcech svého nejvnitinějšlho
pŤesvědčení, kde šlo o mr)j právní cit, zvláště v otázkách národnostních a náboŽen.
sk1y'ch, b val pŤehlasován a kdyŽ jsem se pak pŤi vYnášenl rozsudku musil postav,it
vedle ostatních a tak ŤíkajÍc spoluprisobit i tehdy, když byly vynášeny jako právo
nálezy, Jež jsem cítit osobně jako těŽké bezprávI..,

Bíaislaa Foustka: ochrana ilětstaí a rnlá,deže
(Zvláštni otisk z V. dílu ,,České politiky..') obširná ťrvaha známého českého

sociologa zaslouŽÍ si, aby byla ětena nejen odborniky, ale i širší veŤejností, jejÍŽ
snahy a Život nevyčerpávajt se planÝm politikaňenim a dilctantismem v uměnl:




