
402 - 183, 1gt, 193,204_209,218,295_
297, Ž98

Vojan Eduard (l853_1920), vynikajÍcí
tragéd - 85

Vojnovič Ivo (l857-1930), pÍední jiho-
slovansk básník a dramatik - t72

Voltaire (vl. Frangois Marie Arouet, 1694
až |778) - 32, l08, 30l

Votrubová-Hauncrová Marie (nar. l878),
nev;l'znamná básníňka, piekladatelka
z italštiny - l73

Vrchlick)t Jaroslav (1853-1912) - 86,
64, 70-7b, 91, lo8-l 10, t I I _l t2,
lt3-115, 176-177, 2Ol, ztg, 219,
224, 251-257, 277, 292_287, 293,
323-324

Vrťátko Antonín Jaroslav (l8r5_r892),
obrozenskf spisovatel, bibliotekáÍ
knihovny Národního musea - l04

Vrubel Michail Alexandrovič (1856 až
l9l0), ruskf malÍň církevni a mystické
thematiky' vedoucí pŤedstavitel anti-
realistického dekadentntho rnalÍŤstvÍ
_ 4 6

Wagner Richard (1813-1888) - 56,
|o2' |7ó

Walzel oskar (nar. l864), něm' idealis-
tickf literární dějepisec psychologické
methody - 207'Wassermann 

Jakob (l873-.1934), ně-
meckožidovsk ronlanopisec novo-
romantickélro směru - 2|4, 2L6

Wedekind Frank (1864-lg18), něm.
naturalistickf dramatik sexuáln'ch
problém , pňedchtldco expresionismu
- 289, 290

Weigand Wilhelm (nar. 1862), něm'
básnÍk a essayista protinaturalistic.
kého zaměiení - 90_9-

Wells I{erbert George (1966-1945),
angl. burŽoasní spisovatel a publi.
cista - 231

Werfei Franz (nar' 1890), praŽsk . ně.
mecky pÍšíci spisovatel expresionista
- 289

Whitman Walt (1819-1 g92), vlznamnf
americk}' demokratickf básnÍk - 72,
tgg, 226,29o

Wieland Christop}r Martin (l733 aŽ
l813), něm. klasicist ickj básnÍk -31l

Wilde Oscar (1856-t9OO) - 99, t0l,
r24, 233

Winter Zikmund (1846-l9t2) _ 59 aL
61,  331

z .Wojkowicz 
Jan (1880*1944)' básník

novoromantik - Zlg,2Z0

Zákrejs František (l839_l907), zpá.
tečnickf literární kritik, autor bcz.
cennych společenskfch prÓz a histo-
rickfch dramat - 186, 190, 202

Zeyer Jul ius (1841-1901) -66,64, t4Z,
t87, r92,323,324_325

Zola Enrile (1840-1902) - Ig, 25, Zg,
46, 97, l7g, 207,209, 219,226, 320

Zvěňina Ladislav Narcis (nar. l89l),
básnÍk a prozaik' buržoasní publi-
cista - 298

Žákav ec František (l 878-l 937), historik
vytvarného uIněni - ll7

Ženíšek František (t849-1916), maltŤ
generace Národního divadla - l23

Žilka František (r87l_t944), evange-
licky theolog - 94

Županskj Vladimír (l869-1928), se.
cesnÍ mallň dekorativista a kniŽnl
grafik -87

ab ouo - od základu
a l imíne - zásadně
anathema - klatba
animalista - malíŤ zvíŤat,
d rebours - na ruby
areopdg - nejvyššl soud
d lout prin - za každou cenu
aÍiom _ nezvratná zásada

bacchandlg -  1rustá zdbava, orgi t .
bibelotstui - ozdobné drobn stkáÍství
bonmotouě - jako rčení
bornirouanost - zabedněnost
boucharonsky - nabubÍele mluvkov.

skÝ
bramarbdšslt! - tlachalskf, dryáčnickj
breui manu - bez okolkri

caueant consules - vfhruŽné naponrenutí
k obezŤe]osti (dosl. stÍeztež se' kon.
su1ové)

commiuoajažéťi - obchodní cestující
conditio síne qua non _ nezbytná pod-

rIlínka

desperatnost - zouíalosť
do, ut des _ dávám, abys dal

episttopdt - šbor biskupri
esltapdda - neuvtižen1/' čin
eÍhorta _ l<áZáÍl.1

|aculté maitresse _ určujÍcí vloha, vlád.
noucí tendcnce doby nebo prostÍedÍ

téerie - v1y'pravná divadclní hra s Ían-
tastickjm dějem

|ioritura - hudobní ozdoba nrelodio ve
stŤedověku

|undus instrucŽus - náIr:žité pÍíslušen-

ství

genius locí - duch místa
glob etrottef i - světoběžnÍci

ltic Rhodus, hic salta - ukaž, co dokáŽeš
(dosl .  zde Rhodus, zdo skákej)

histrionsIui . kejklíŤství
homunkuloué - umělí lidé
horríbile dictu _ hÍ za povídat

horror uacui - děs z práz{na

hors concours - mirrro soutěŽ

idolatrie - modláÍstvl
imponderabile - nepostižitelné věci
in concreío - v <laném pŤípadě

tn entenso - v celé šÍŤi
i n n u c e - v j á d Ť c
in parenthesi - mirnochodem
interpolace - pozdÓjšÍ vloŽka v ruko-

prse
intra muros peccatur et eÍtrd - děiá so

chyba tu i tanr (dosl. hŤeší se uvniíŤ

zdí i vně)
ips iss ima uerba - rrrá (tvá,  je l to atd.)

viastnÍ slova

jurirouan! - Posuzovan)i
iuste milieu - pravá stŤcdní cesta (iro.

nicky)
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404 kakogra| - ten, kdo ošklivě pÍše
katexochen - po vÝtce
Innciliantnl - snášenlivy' povolnÝ
kortešouati - nadhánět pÍÍvržence
kridataf - {rpadce, bankrotáň

Iaanost _ uvolněnost
libertinage - volnost mrav
Iucus a non lucendo - uslovÍ, jímž se

označuje vfznamová nesouvislost ne.
bo protich dnost SIov zvukově si
podobnjch (,,lucus.. - háj nijak ne-
souvisÍ s,, lucere.. - svÍtit i)

melopa _ Jednotvárnj zpěv
melos - metodická stránka, zpěv
mezzologie - prostiednost, fedrování

prostňednosti (slovo vytvoÍené ŠaI-
dou)

monoman - člověk trplcí chorobnjm
sklonem k jedné věci

morbidezza - změkčilost
morÓsně - nevrle
mutatis mutandís - obdobně
mgstagogie - zasvěcenectví

natl,ra non facit saltus - piíroda nedělá
skokrl

paganismus - pohanství
panem et circenses - chléb a hry
passe _ záliba, konÍěek
posÍdsnosÍ - husté nanesenÍ barev

v malbě
pastiš _ napodobenina, slátanina
per ne|as - neprávem
prestidigitateur - kejklÍŤ' eskamotér
pfeherodesouangi - pŤehnanf
prima uista - na prvnÍ pohled
punclum /jlis - jádro sporu
pur et uert - ěistf a svěŽi

rabulistíka - násilnictvÍ
relrogradnost - zpáteěnictví

quand méme - pŤes všechno, všemu ÍIa-
vzdory, byť i

quattrocenlo - patnácté stoletÍ
quieta non mouere - nehjbat klidnfm

sacri|icia íntellectus - obětování rozumu
autoritě

sapienti saÍ - moudrému dosti
s briem - ohniuě
science - věda (pŤírodní)
sit uenia uerbo - s odpuštěním
soi disant - tak zvanf
species sui generis - jev svého druhu
stante pede - bez odkladu, ihned
su||isance - domÝšlivost
lummum - nejvyšší míra něčeho

terre d terre - pŤízemnÍ, všedni
terlium non datur - tŤetÍ možnost nenÍ
téte d téte - drivěrné obcovánÍ
tétes |roides - chladné hlavy
tic - posunková kňeě
thaumaturg - divotvorce
theurgie - magické umění pohnout bohy

nebo démony ke sluŽbě lidcm
toto generc - celÝm svfm rázem
tours de |orce - si|ácké kousky

ultra non esÍ salus - na druhé straně nenÍ
spásy

up to date - nejnovějšl, modernl (dosl.
posledního data)]

ualeurg - barevné tÓny, odstíny barvy
uestigia terrent _ stopy odstrašují

zaklausulou an! - s vjhradami, opatÍenf
vjhradami
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