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v]ivoje posavadnlho? Takové jsou otázky, které musí dovést
tázat se spisovatel,
JenŽ'chce bft vpravdě literárním historikem a kritikem.
Že máme plné právo pochybovati o tom, byl-li vliv romantikrl
francouzskfc}r
a zvláště V. Huga šťa1tnfv naši poesii, potvrzuje nám modcrní
literárnÍ historie
francouzská. Moderní Francouzovésami vidÍ v romanticícha
zvláště ve V. Hugovi
zjevy churavéa vfiimečně zrr1dnéa cítÍvliv jejich ve suou
domácí literaturu jako
neblahy. Jak mohl bfti pak vliv ten organicky.u nás, když
nebyl organick}' ani
v jejich vlasti, ani ve Francii? Pierre Lasserru,l *l"d1i a
verir<yiitejrníhistorik
francouzskf, soudl Victora Huga pÍÍsnějisnad neŽnašinci,kteŤl
-óli k.,ě.nu největšl
nechuťiJest mu duch dutf a emfatickf, pokŤivenf
a znldny.

H. W. LongJellowa Píseř, o lliawatě
vyšla v novémpťekladěJ. V. SttidkoucveSbornlku
světovépoesie.Pan pňekladatel
r'ykládá v pěkném vodě, Že Jest to tŤetl pieklad jejl.
,,PrvnÍ prektaa tohoto dÍla
na jazyk ěeskj psal jsem v zimě r. l868_69 na farnrě
moravskéhoosadníkaNechuty
Trávníčka,leŽícÍ
tenkráteJeštěv samémpraleseas na anglickou nrlli od bŤehujezera
Michiganského.BouÍnéwlnyjeho znÍvaly noěni tišinou,
hustymi hvozdy aŽ k nánt,
a kdyŽ utuhly v led, rozléhávalse jeho praskot nocÍjako hŤmění
děl trhaje na stopy
silnj ledovf krunfň rázem na míle daleko. Na severu planu]a
co noc ŽhoucÍzáíe
p lnočnl a u našehohŤejícÍho
krbu poslouchával stary Trávnlček s dobrou svou
Ženou,Hanačkou,a osmdesátiletou matkou tyto pohádky
z novévlasti... Památce
tohoto českého
vystěhovalce věnoval J' v. siádel fietí
s,,q, tte.y se ote
iňektad
rozkošně.DobÍepravÍ-seo něm v vodě:,,Trochu
bleskotu,,VelkéVody.., od nÍŽ
nedaleko pÍeloženabyla ponejprv, trochu vr1něprériové,
trocíu pralesovfch ozvěn
i s jásavym zpěvem oT."j.,v a táhlfm smutnÝm zabědovánÍm
bukače Šušťrgy
snatl
v ní pŤecezbylo... Platí riplně bez skeptického
,,snad..'

Leoníil Anilrejea: Dni našeho žiuota
Vdivadle Švandověv cyklu Máje sehrána byla hra
nejlepšíhodnešnÍhobásnlka
ruského.Dojem jejÍ nedá se oznaěit neŽ slovem
tristnÍ. Trlstnt umětect<y,iristni
lidsky. Vyčuhuje z ní všude ruská šablona, pohodlná
šab]ona, h'adká áncs jiŽ
a vyježděná kolej' Tyto'r:.k.9 hry jsou všecky
stejné,podobnési jako vcjce
vej-ci. Hoňkf osud, Měšťáci, Na dně, TŤi sestry,
Strfček Vářa, všude totéŽ.
Táž sirá a malátná píse bezradnosti a fatalismu.
MuŽi propadajíalkoho'u a Ženy
prostituci; v opilství všichni se líbají a pláčí
nad sebou. TěŽko Žtt a nudno Žiť.
Byla-li v torn všem u Čechovanepopíraielná
melanclrolická noblesa a rozryvná
vnitňnÍmelodie a alespoti v prvnÍ práci Gorkéhojakfsí
temn1ivzdor a oalo;, .iu,t
v tétohĚe Andrejevově, ostat,ně.z.pwnÍhoobdobi jeho
tvorby (dnes jde Andrejev
jinÝmi drahami), Jen matná moloba
a šedivá rlnava.

[Viz Kritické projovy 6, str. 248 a n.l

Jan Ferilinanil OPiz
bankální inspektor čáslavskf a německy pišícÍpolyhist.or (|74I až l8l2)' literát
stal se v po51ednÍ
zce]azapomcnutf, j ehoŽrukopisy tlely v Museu královstvÍČeského,
době pÍedmětemstudia dvou literárnÍchdějepiscrl,Jaroslava Kampra a prof. Arnoš.
Politik r. lg06 v článku
ta Krause. Jar. Kamper psal o opizovi ve vánočnípŤÍloze
Der Philosoph von Čáslaua nedávno uveÍejnil o něm studii v Lumíru (ěts.5_7).
Prof. Kraus vydal také nedávno autobiografii opizovu, Jak ji vypsal a sest,avil
z deslti kvartovfch svazk jeho rukopisnéLiterarische Chronik von BÓheim a opa.
tÍil hojnÝmi poznámkami kritickÝmi (Johann Ferdinand opiz' Autobiographie.
Prag 1909. Sitzungsberichted. kgl. bÓhm. Ges. d. Wiss., hist. Klasse). Prof. Kraus
cení zapomenutéhopolyhistora mnohem nlŽe než Kamper a není pochyby, Že jest
pravdě bliŽšínežKamper: jiŽ četbatétoautobiografieukazuje duši podivně pedan.
ii.kou a malichernou. Tento ubohy vetšovec,nudnf kronikáÍ a hračkáfskÝ vyná.
Iezce má daleko do ',bystréhoa originátnÍhomyslitele.. a ,,Feuergeista..,v něŽ jej
clrtěl pŤebarvitp. Kamper. Prof. Kraus nazfvá opize ',bludiěkou..,od niŽ by marně
někdo čekal,žemu osvětlÍtehdejšíliterárnÍživot. ,,Na všeckopatÍil, ale nic z ťoho
neviděl; byl létaa létave Wetzlaru a jménaGoethova nenÍv žádnémz těch četnfch
kvartovfch svazk , které popsal, viděl vzrristat rakouskou literaturu a v jeho rejs.
tiícíchneníani Lessinga,ani Herdera, ani Jungmanna. Šli1smeza bludičkou,která
listujícev nespoěetn}'ch
tiasavisko inkoustové,to cÍtÍme,
nás r'ylákala na nekonečné
spisech tohoto muŽe... Na konci svfch poznámek podává prof. Kraus stručnou,
ale velmi kritickou a obsaŽnoui vjraznou karakteristiku Jana Ferdinanda opize:
kteií trpělivě spravovali svtlj ňad a proléva]i
,,Jeho otec a děd byli vzorní rlŤednÍci,
potoky inkorrs{u,ale jen k riěelr1m iedním, jeho synovéa jeho vnuk prlsobili umělecky nebo vědecky, opiz byl však pĎechodem:osud určil jej k registrování,ke
koplrováni akt, ke skládání podání, on však vrhl se na umění a vědy a kopÍroval'
registroval a referoval i tu. Kupy jeho rukopistl, kterétlejí nyní již celéstoletI,jsou
makulatura, jeho básnické Impromptus, epigramy, elegie a jak jiŽ slujt' jsou nebásnické rfmovačky, jak již byly částÍučenostil7. století,vědeckédílo jeho' jeŽ
stalo se
ClomnÍvalse, jcst dluženvlasti a jÍmžprf si vztyčil pomnÍkkovu trvalejŠí,
jen rejstiíkem k iadě děl, na nichž jen máloco jest pamětihodného... krasoduclr
z jesuitsltéškoly viděl, Jak se kolem něho rozvíji nová vědecká činnost,a domníval
se troufale, že mriže s ostatními soutěŽiti, ale polyhistorovi scházela pr prava
a pietní zahloubánÍ se do látky. Nebyl spolupracovník Dobnerr), Dobrovskfch,
Bornr1,Voigtrl, Pelclti _ byl poslednl ělověk ěeskéhobaroku...

SteJan Zweig o BŤezinoai
Vldeťrsk}7čtrnáctideník oesterreichische Rundschau pÍinášív 6. sešitěvelmi
pěknou studii o BŤezinoviz péraznamenitéhomladéhobásníka německého,Stefana
pokust1
Zweiga,jehoŽThersites,mimochodem Ťečeno'
Jestjeden z nejopravdovějŠlch
mladéněmecképoesie o velikou stylovou tragedii. _ Úsudek Stefana Zweiga, po.
depicnf o nevšednÍznalost modernÍlyriky impresionistickéi symbolické, stavÍ
Bňezinu ,,vedlevšeclrtěch velikánrl, kteňÍusiluji duši našÍdoby lyricky obsáhnoutj,
r'edle Verhaerena. Dehmela a Hofmannsthala... Zweig vidÍ v Biezinovi mystika,
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