
252 Foškozují a eí ej né knihoure'y spisoaatele?
Napsal  jsem v 33. Úís le Kmene rrrez i  j in m, Že poškozuje českého autora, , i  ve-

ňejná knihovna, která zapťrjčí jeden exempláť.jeho trrnilry do roka patnácti čtená.
ňťtm, z nichž alespotž osm deset jest ta|t zamožngch, že md pouinnost, samozÍejmou
u kulturniho ndroda, ntíIi dornací kttihouničku knih ulastn\ch,,.Z téLo věty vyčetl si
jakfs i  vt ipny osvícertec jako mti j  drrmněl  '  návrh na podporu spisovatelstva rac lu:
Zavť'ete vei.ejné knihovny! Jak vidět: drivtipn1/ muž! Vpravdě nezfalšuji-li se vf-
vody z mého konstatování, jsou íakové: nikol iv zavĚete knihovny, nybrž otevirej te
nové knihovny, a|e pouze pro lid, IO iest pro nemohouité urstug obguatelstua; aušak
uglučujte z nich ugslouené bofuiče, lrtei'í nemají nároku na humanitnÍ institrrci, jiŽ
jest bezplatná lrnihovna veiejná, a poškozuji svym piíŽivnictvim i autora i ne.
majetné vrstvy obyvatelstva, j imž má b] i t i  určena. Proč nemohlo by b: i ' t i  stanoveno,
Že z uživánÍ lidové knihovny veŤejné, t. j. knihovny obsahujicí literaturu ušlecltiile
zábavnou a populárně vědeckou, jsou vyloučeni všic l rn i ,  l (doŽ maj i  ročního pj .í jmu
pŤes 5000 K? Nebo neni to zjev národně i sociálně nezdravy, kciyž na pi'. Žena
městskélro radního, kteri'i má dcsetitisicové pi'ijmy roční, vyprijčuje si z obecní
knihovny po cel:i'rok všecku svou četbu beletristicl<ou, kterou by mohla koupiti
6 i  as i  za 50-60 K? Namitne se mně, Že nep jči- l i  té dámě knih veŤejná knihovrta,
nebrrde v bec číst i .  odpovÍdám: Nechať! V ní neztratí n ic ani  kuttura ani  nírod,
Jen l(do čte s opravdovou ]áskou, čte i  s  užitkem; a kr lo č'"e s opravdovou láskou,
v i ,  Že láska ta Žádá s i  obětí,  a pÍináŠí je rád, to jest '  t rupuje s i  knihy, po nichŽ touží
a lrieré pi'inrišejí nasycení jeho ušlechtilého hlaclu. Nedávno vypravoval mně praž-
si<1l' moderní nakladatcl o chud .ch českych hornicíclr, rrlrlokopech z revíru mostec-
ktlho, kteŤí liupují si u něho knihy, notabene knihy umělecky vypravené, vzácné
obsahem i  formou a podle toho ovšem pňiměŤeně drahé, a nepŤijímaj i  ani  jeho ná-
vrhu splátek, p latíce hotově všecko, co odeberout MyslÍm' že národ, l<tery má takové
zjevy opravclu šlechtické mezi svou chudinou, má b ti dvakrát pŤimy a neustupn .
v konáni spravedlnosti i vriči bohatcrim a vylučovati je z požit,kr1, na nčŽ práva
nemaj i .

K reorganisaci Nároilních listti

Národní l isťy chtějí byt i  od l7.  Ťi jna ne j iž orgi inem mladočesk]Ím, n 'brž prostě
česl<)tm, t. j. listem, kterf by bojoval za samostatnf stát česky a sclružil všecky
pracovniky l( boji tomu nejzprisobilejší a nejpovolanějŠi. UtvoŤila sc nová redal<ce,
do l is tu byl i  povoláni  za redaktory nebo pravic le lné spolupracovniky l idé co nej-
vzdálenější nčkdejšimu mladočeŠstvi ,  ano jeho nejurputnějšÍ nepĚt i teté: IJerben,
Machar, Dylt. V listě sc!.li se i lid , ktei'í se kdysi náruŽivě nenáviděli a víršnivě
potíra i i :  Dyk a Macltar,  Arne Novák a dr Rádl ,  jenŽ strhal  kc lys i  v Č)ase Novál iovy
Stručné děj iny české i i tcratury.  Nejasné jest ještě, kdo piešel  ze star ch redaktorr l
do nové redakce; zat im jcst  to j is tc jen o T movi .Zevlounovi ,  a le bylo by smutné'
kdyby recepce vztahovala se na nčho' a ne zárovei i  na Joscfa l lo lečka nebo K. tr{.
Čapka, neboť pochybuj i ,  že Tr ima-Zev]oun byl  by čist  ot i  oportunismu, kde pro-
v in i l i  se j im oba posléze jmenor 'aní. J istě jest moŽno, aby vedle sebe dnes stá l i

a pracovali lidé, kteŤí sc včera bili pro svá rťrzrrá pňesvěctčení do lrt'vc; ano, ti mohou

spíše státi r'eclle sebe neŽ lidé zcela si cizí, poněvadž v bojích mohli naučiti se vzá.

jemné uctě. Velici potemikové cizí, francouzští, na pŤ. Veuillot, nedovo]ovali alespoít

nikdy sniŽovati v hovorech soukrom1/'ch své odprirce; |ryli to opravdovi rytíŤi

kaŽd:im coulem. Proč by nemolrlo tomu bfti tal< i u nás - alespori v budoircnosti?

Závažnéj':í zdá se mtrě byti formace nové rcdakce. Nová redakce obsahuje jména

velmi dobrá vedle pochybn 'ch. K pochybn.lí'rn náleŽí na prvním místě p. NÍiroslav

Rutte, jemuŽ svěŤuje sc redakce dťrleŽité rubriliy literÍrrně kritick ' Jest tŤeba Ťici

otevi.eně, že lí]iic z posavarlních prací p. l.tutiov1fclr neopravĎuje ho 1r uko]u tak

v1/'zlramnému, kterÝ plni]i v sta.:Ích Národníclr listech Hálek, }ierutia, Ferdinand

Schulz,  tedy své doby l i terát i  oprar 'du vr]dčí. Pan Rutte jest posud jen prost iednÍ

beletris{a a bezvyznamnj kritili stranicky krátkozraky, povrchně myslící a soudíci'

ZatÍm měl by se učiti, a nc Ěíditi a spravovati jiné. To musí věděti i vzdělani literáti

z racly redakční, a proto budou i oni spoluzocipovědni s p. Ruttem. Bylo by pask-

vilem na všechen dnešní idealism národní, usty talt hlučně vyznávan ' kdyby

rubrika kulturně dnes nejdťrležitějši měla propadnouti obmezenri i obmezenecké

koterii a slouŽiti osobnimu záští a malodrršné nevraživosti, jako tomu bylo v li.

terární rubrice Národa. Co prošlo bez pozornosti v nepatrném lístku, vzbudilo by

j istě dr]raznf odpor.r 'eňejnost i  v l is tě všenárodním. I ' roto: caveant corrsules l

Karel Thon: Nouá' doba a Sokolstrso

Jest to soubor čtyŤ pĎednáŠek, které proslovil jednatel pojizerské sokolskÓ župy

Fiignerovy a které vesměs obíraji so otázkami obrody činnosti sokolské. Karlu

Thonovi nestačí nikterak staré vyjeté koleje, v nichž zvrhá se sokolská práce

v pouhou akrobatiku a prázdnou rutinu1 v duchu zakladatelc Tyrše, renesančního

člověka a myslitele v pravém smyslu slova, touží po tom, aby Sokolstvo bylo dilnou

opravdovrlho moderního českého člověka, po těIe i po duši sLejně dokonalého.

Spisek jest do jakési míry i sebeobŽalobou sokolskou vzácné sily ve své opravdo.

vosti; p. I(arel Thon uzavírá, Že jiŽ pied válkou nestálo Soko]stvo ztiplna na vi;ši

tideá]nÍch požadavkťl poloŽen;/ch jeho zakladatelem, a proto že ve vÍllce v leclrterém

smyslu zklamalo. Vyrovnati se době moderní, která požadavky na kulturní, mravní,

f)'sickou zdatnost českého člověka stupĎuje do viy'še pÍedtím neznámé, prohloubiti

\.)ichovu soliolskott v opravdov1y' prodromos krásného hel]ensky moderniho ducha,

v opravdovou školu české kalokagathie, rozšíňit,i ji o všecky obory lidskÓ tvorby,

tedy v první i'adě o umění a poesii, jest krásnfm učelem pirně pisatelovjm' Aby pro

nčj získal mysli bratĎí, uŽívá p. Thon prostŤedk , lrteré by bylyke cti i spisovateli

essayistovi z povolání. Jsa značného vzdělání r'šeobecnÓho, správně oceřující a mi-

lujicí vynikající zpěvy i nejmoder'rrčjší básnické tvorby česlié, osvěíluje bolavé

otírzky nedostatkŮ sokolskjch po všech stránkách a piesvědčuje plně o nutnosti

reforem v jeho duchu a smyslu. KníŽka měla by byti nejen čtena, mělo by i byti

o ní hojně uvažováno a měla by bfti vjchodiskem soustavnÓ prrice obrodnÓ. Pod.

nětťl i plánťl a návrhťr k nÍ jest v ní mrrolto.
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