
110 žurnalistickfch článkrl, rltokrl, perfidnostÍ; mám jiné drlleŽitějšÍ věci na starosti.
SoudÍm, že obecenstvo má miláčky, jakfch zasluhuje, a že celkem vzato: Dyk jest
hoden svého čtenáňstva a jeho čtenáňstvo svého Dyka. A skoro náhodou četl jsem
jeho článek v Lumíru. A také skoro jen náhodou strhl jsem škrabošku s tváňe
histrionovy. V$jimkou, která potvrzuje mé pravidlg; míjeti a nehleděti.

Teréza Noaákoaá,: Ze ženského hnutí
Nákladem Vilímkov:y'm vydala právě naše v1/.znamná umětkyně slovesná, která

ze skronrn ch počátk dostoupila uměleckou sebekáznl a neustálfm rrlstem romá-
nové skladby té muŽné inspirace, jako jsou její ,,Děti čistého živého.., objemnf
v;7bor statÍ, jimiž stedovala od konce let osmdesát gh minulého století všecky zá-
vaŽné projevy obrodného ženského usilí společenského doma i v cizině' všecky pro.
blémy umělecké, básnické i Životnl, které se vztahují nějak k tomu, čemu se iíká
Žcnská otázka. V knize, která obsahuje jen část její činnosti publicistické a spo]e-
č:nsky kritické, nalezneš ved]e studií literárně kritickfch o dÍlech lttillovych, Tol.
stého, Ibsenovfch, BjÓrnsonovych' Schnitzlerovfch, Hauptmannovych a j. i roz-
bory otázek mravně sexuáln]y'ch a uvahy politické 1 organisační - všecto pro-
myšlené i zdtivodněné, bystré, milé, čestné, jadrné, zvážené myšlenkou i v1rrazem,
všecko prosté veškeré pozy, Íráze, lyrického histrionství i nervové hysteričnosti,
které bjvajíjiž ridělem jednoho kÍídla ženského, jako sentimentálné svatouškovstv1
a staropanenská scvrklost vyznaěují kŤídlo druhé. I literárnímu kritikovi, kterf
bude jednou chtíti pochopiti a vyložiti rrist paní Novákové jako tvrirkyně beletris-
tické, nebude tato kniha společcnské kritiky neuŽitečná: ukáže mu, jak panÍ Nová-
ková učila se methodě vycházeti. od nejbliŽšího a dobírati se zvolna a bezpečně
rysri všeobecnějších a synthetičt,ějších, jak doplriova]a se u nÍ kniha a Život, jak
se zrakem bystŤil se i soud a s pochopením rostla ušlechtilá pevnost cíle i odvahy.
Mám rád básníky, kteŤÍ nepovrhli žádn m místem, na něž je postavil osud, žádnou
zbranÍ, žádnym nástrojem, kteií nevyhnuli se Žádnému kameni zkušebnému, kteňí
dnes učitelova|i, z1tra redaktoŤili, pozejtil obchodovali a doved]i vedle toho ještě
několik ňemesel jin1rch, měÍit pole, šít boty, strojit koně a vloŽiti se do všeho celí
stejně vášnivě a opravdově; u nichž lidská osobnost jest jaksi podkladem a zárukou
osobnosti básnické. Paní Nováková jest soudíc podle této knihy z tohoto jadrného
a čackého rodu v Čechách nikterak četného.

Anglická, knihouna ott oa a
redigovaná Josefem Bartošem, pňináší v poslednínr svazku (34. II. ňady) trtarie
Corelli rom{n ,,Satanovy strasti čili Podivná zkušenost jistého Geoffreye Tempesta,
milionáŤe.. pňekladem Máni Illové. Jest tieba Ťici již konečně zceta hlasítě, Že umě.
Iecké naděje, kladené kdysi tak štědňe a neprozŤeteině vínkem do kolébky,,Anglické
knihovny.., _ i ti, kdož neblouznili á ]a Vilém Mrštík o tom, že tato knihovna obrodí
moderní prÓzu českou, očekával i alespoř dristojnf pendant k,,Ruské knihovně.. _
by]y oklamány a Že ,,Anglická knihovna.. pňinášl častěji a ěastěji zcela prriměrné
zbožl románové, jako jsou právě vydané ,,The Sorrows 91 Satan.., jichž jsme mohli
b1iti opravdu uŠetňeni' Básnická cena tohoto románu jest zcela nepatrná a nynÍ

scházi liŽ jen věru, aby ,,Anglická knihovna..pŤinesla práce ouidiny. Z největšiho 111
moderního romanopisce anglického, stejně ve[kého jako básníka i jako myslitele,

Merediíhe, má ,,Anglická knihovna.. posud jeden jedin! román. zato Mark Twain

zastoupen jest čtyÍmi svazky a J. M. Barrie dvěmal

Ke stati o iluchoaém poilhlailu moilerní iloby

UveŤejĎuji stať p. Kubištovu pro její správné v}chodisko, zásadní dosah i myš-

lenkovou opravdovost, ačkoliv nesouhlasÍm srysledkem' k němuŽ docházl. Správné

Jest poznáni p. Kubištovo, že styl není libovolny produkt atelierrl a kaváren, lite.

rárních snobrl a exotikti, nfbrž že jest vjraz nutnosti a logiky dobové; a]e nemyslím,

že logikou dnešní doby jest atheism a Že vnitinÍ methoda umění musí bfti atheis.

tická. Nechci a nemohu se zde v skrovné poznámce pouštěti do obštrn1fch rozkladrl
a kritik a tak stavím zde zatlm jen stručně proti kredu p. Kubištovu kredo svoje,
a to jcst vysloveně theistické. Já nedovedu si prostě pŤedstaviti velkého umění
aLhcistického. Já kaŽdého člověka, a umělce nebo básníka dvakráte, měŤím podle
jeho -cchopnostl poslouchati vyšších nadosobnlch kladnych hodnot; člm oddaněji
a uč.llivěji je sleduJe, tlm jest větší. vzor dokonalosti jest mimo lidské já, v bohu,
v největším a nejryzejším a konec konctim jediném věčném objektu; dojlti lásky
l< něrnu po stupních lásky k menšÍm objektťrm, lidsk1im, a prostňednictvím jicb,
toť rlkol velkého člověka a pŤedevším velkého básnÍka nebo jiného tvrlrce. Umě]ec
a kaŽdf tvtlrce jest tím větší, Óírn více síly a lásky dovedl v sobě slouěiti; sÍly, jeŽ
je láskorr, lásky, jež je silou. A nej plnějšl sloučeni obojího jest právě b h. To po-
chopil a uskutečrioval Dostojevskf, v tom Jest jeho velikost básnická. Pííroda jest
jen síla bez lásky; proto nestačí jcjí studiutn, nem Že bft básnÍku v dkynÍ a vzorem.

J ar o slaaa W chlického Pr o ilaa ač biblí
,,Prodavač biblÍ..jest povídka, kterou uveiejnil r. l873 mladiěkf básnÍk v kla-

tovskéln Šumavanu a jÍŽ nezaŤadil do žádné ze svfch sbírek; nynÍ, po smrti
brisníkově, vydává ji pÍíleŽitostně v samostatném svazeěku redakce pošumavského
listu, v němž byla prlvodně otištěna. Zájem této práce povÍdkové nenl v její hod-
notě básnické nebo uměIecké; jest to práce venkoncem nezralá, nehotová, začáteč-
nická; mísí pitvorně prázdnÝ ryze vnějškovf, žánrovf realism popisnÝ s dutfm
pathoscm děsivě myšlenlÍch romantickfch gest a scén; povídka zmatená, nedo-
myšlená, ncdocítěná, rozpadlá v chaos nestráven1y'ch, disparátnÍch prvkrl' MriŽe.li
co dnes buditi jakousi sympatii, jest to jen odvaha' s jakou utočil mlad1f básnÍk
bcze všech zkušenostÍ Životních a bez smyslu pro ŽivotnÍ dějství a jeho zákonnou
logiku hned na několik obtÍžnfch a ncsnadn ch problémrl - odvaha ovšcm za
danfch okolnostÍ velmi pochybná a bezv1isledná. PovÍdková prvotina Jar' Vrch-
lického má zájem pouze literárně historick1i' jako mladickf plod ducha, kterf
později na drahách zcela jin1y'clr dospěl k tvorbě veliké sÍly a hodnoty básnické;
jako vítanÝ dokument, ktcr jest s to osvětliti prvotná tvr1rčí hnutí mladého orga.
nismu. A tu jest karaktcristické, že v ,,Proclavači biblí.. jsou zárodky k ritvar m,

Ii:rj]ch Vrchlick;i dále nevyvljei, nfbri pŤímo opustil. Nejen tátkou _ ,,Prodavač
DlblI.. jcst pokus o vesnickou povÍdku realisticky popisnou a mravoličnou -, nybrŽ




