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. Dodatek k lislu pro|. T. G' Masargkd' Prof. Masaryk žádá nrne, abych dodatkem

k jeho listu sdělii, Že tam, kde mluvÍ o mérn článku Víra kulíurnÍ (na začát,ku po-
s]edního odsťavce na str. 204), měl z něho na mysli passus' v něnrž prohlašuji svouvÍru kulturní za víru etickou.

Meditace

sluje nov}' katolickj čtvrt,Ietntk pro umění a filosoÍii, kterf redigují pp' V. Bitnar,
J. Kratochuíl a Firk-PacouskÚ, tedy pŤednÍ spolupracovníci na tyaenirtu Novf věk.Ke cti nového orgánu- dá se ŤÍci neJprve, že Jest prost surovostÍ a perfidností, kter;;rrÍi
se tak smutně vyznačoval Dostátrlv měsíčnlk Novf Život. sylo Éy také nespÍavedli-
vo neuznati, že novf měsíčník pŤináší již v prvnÍm sešitě svém sem tam práci dobrou
a slušné urnělecké rlrovně' Platí to h]avně o Jeho veršové částir básnicke pňeklady
Boušlrovy z Aubane]a jsou práce opravdu umitecké, item některé číslo Leubnerovo.
}Ínohem slabšÍ Jest krásná prÓza a essayistika, Jak ji alespo podává l' čÍslo, a bez-radností a nedostatkem novfch podnětrl a směrotvornfch a směrodatnych hledisek
trpí zcela patrně rubriky literárně a umělecky krit,ické; zde koketuje se s ruzn1imimÓdními zJevy napravo, nalevo, ale zaujmoui k některému vyznačnému zjevu roz.hodné a Jasné kritické stanovisko buď ie nechce nebo nedoveder starJ, osvědčenclair-obscur, ve kterém si libuje moderní katolicism českf od svych plenek, jesťpohodlnější. List bude-asi hojně žtti al tráviti, jak ukazuje jiŽ l. sešit, ze zásob starémysíiky katolické; Jest to Jeho dobré právo, Jako našim dobrfm práíem jest posta.
viti proti tomu nrÍš názor a noše pňesvědčení. A tu není mně poc.hyby, že mystickájiteratura katolická znamená ve svÝch vrcholnych chvílÍci 

""ji,,iá..ou 
kulturuduclra i srdce, ale dnes pňeŽilou a právenr pŤežilour svěťovfnázor, o kterfse opíralaa z něhož žila, jest poboŤen a každf novf den boŤÍ JeJ dál a vic. Neznamená to, Žeňíše duchová se menší pro nás, naopak: roste, ale s tím rostou a Sílí i kĚídla moder-ního č.lověka dychtícího po vzletu do nÍ. Nová mystika - mystika mnohem klad-nější - nová cl]em i metodou svou, vzniká a roste zvolna pÍed námi, a pŤÍrodní

vědy pŤipravují bezděky p du pro ni: nové vědecké názory o ustrojení hrnoty napŤ., nová filosoÍie evo]uěních narlějí Jsou základem, o něJŽ še optra jiz a opre ;eštěvÍce. A dt1sledkem toho pŤipravuje se i nová ku]tura srdce; srdcenroderního člověkachce jako lyra c1rvěli se ve vanu kosmického větru a ve vášnivé bratrsl<é láSce Žítiz odváŽnějších nadějí, planouťi vášnivějšÍmi žáry než srdce světcri, noiícÍch ses uzkostností nil<torak nesobeckou do pňedstavy svého boha a splyvajících s ní.Mimo íyi,o nejkrásnějŠí-nadějc dneška prijde jistě hluše a siepo návy o.ga,,, t.t..ybude se snaŽitj kňísjti odumňelé a odumirající iormy cítění. Tak na pĎ' lrned v l. se.

chische Li icratur dcr Geg.env'art v 3. sešit,ě Noviny |viz zd,es.r.70 a n.]; pověriěljsen tair: _ r4ldie sy:lpal ií sv1ich k p. Nor.ákovi i  k jeho práci --: i  z: n,;..oi i l lasim
: 
p^::: 

\o:.ákovpl:t: 1oj;ií:l nětt,cr}icli;igur Z po']lednl ;áz"--s-! :"t.*.*''.o 
"y"o;.,á c..:.;.] js- ' ' '  la '-, svtiu pt,.u'di k Nové čtské pot,: ' ic, v něi: 'z jsšri s oni '  : i:;y protikriíice pÓně }iovákově doloŽi] na trěko]ika 

"j.u."í(Novina č. 4, str. lig a n. [Vizzdo sir. 83 a !.1)

šitě navrhuje se pťacovati o renesanci divadla Calderonova. Znám a miluju Calderona 237

,"i" '"lir.er'o básníka, a1e svět Jeho, podivulrodně celf, jest i podivulrodně uzavňenf

l. n"Ňv; nenÍ tam nic, co by mohlo b1.ti kvasem novámu dnešnímu dramatu;

"s.'.x" 
r.'t v něm zužito a vytěženo logikou docela jedineěnou a Svou' ktera jest

ál'i.Jr..'' ce1ého světového názoru, o nějž se opírá drama Ca1deronovo _ názoru,

ti..v 'a- odcizuje a uzavÍrá každf novf den. Na zcela jinfch kulturnlch a spole.

i:*.i.v"r. bojištích boJuje se dnes boJ o moderní dranra1 z plamenťr a dfmr1 jinfch

r.ii.i 
" "r."s."ostÍ, 

poznání i doufánl, než které podává a z lich2 čerpá Calderon, rodí

," .', t,ot..t.ci' a roste zvolna _ vedle jinfch ťrtvarrl společenskfch a umělecklfch

- modcrnl drama.
K jeho vzrristu nepi.ispěje podstatně ničÍm ani rcnesance dramatu Shakespea-

rova, které stojí piece celou svou inspirací a celfm svfm názorem dnešku nekoneěně

b|Íže neŽ drarna Calderonovo. Renesance Calderonova mr1Že bj|ti zábavnou a ušlech.

tilou hrou literátri a učencri, zaJlmavou a pouěnou lekct dramatické retrospektivy' _

ale vÝvojovÝm cílem a drahou dnešního dramatu nepošine ani o vlásek, ztoLen|

a vfvoJe noderního dramatu ani neuspíšl, ani nezadržÍ.

ott u Sloaník naučnj

dokončen byl v nedávnfch dnech sešiten.r 631. ChvÍle jistě vhodná' zamyslit se nad

jeho dějinami, poslánÍm a vfznamem a posouditJeho hodnotu a karakter. V ottově
-stovnice 

uzavreno Jest kus našeho vědeckého a literárního rozvoje, ale i bezděky,

Že l ,kusJe j i chbídy .Ned louhoporozdě lenÍpražskéun ivers i typoča lysepŤÍpravné
práce k SiovnÍku, kterfŽ byl myšlen svfmi prvními organisátory _ mladou vě.

áeckou generacl, která se kupila kolem Masarykova Athenaea - jako encg|tlopedie

v plném slova smysle, t. j. lako dílo o filosofickém plánu, organisované vědecky

a jen vědecky
Redakční kanceláŤ, sestavenou r. l885, vedl prof. Masaryk a pracova] v ní mitno

Jiné i H. G. Schauer; ale když se stal prof. Masaryk nepopulární bojem rukopisnfm'

odevzdal nakladatel vědecké vedení podniku krajním universitním lronservat,ivc m,

kteňÍ byli,,beati possidentes..ve všech vědeckfch institucÍch a měli za sebou Žurna.

listiku' První sešit vy,šel za redakce Koňánovy a vrchnÍ redakce Tomkovy v lednu

l888; ve vrclrní redakci zasedali později JaťomÍr Čelakovskf, Maixner, Studnička,

Šolín a _ dva theologové, Krásl a Borov$ _ toto mixtum compositum bylo ovšetn

zpúsobilé ke všemu Jinému, jen ne k tomu, poJrnout a organisovat slovnÍk jako

jednotné vjrazné vědecké dílo, citlivé k aktuálním otázkám a bolestem vědeclrjm'

literárnlm a kulturnlm. ŠťastnějšÍ byla redakčnÍ kanceláĎ, do niž spadala, čÍm dál

tlm \,lc, většina práce; dostalo se jÍ v prof. R. Dvoňákovi a Pr. Sobotkovi dvou Ícdi.

telr1 jistě horlivfch a slušnfclr, ovšemže spoutanych.
VrclrnÍ redakce vykonávala většinou vliv negativnÍ, t. J' sestÍihávala nělrdy

hodně nialicherně články, které šIy nad JeJi rozum a chápacÍ schopnosti, a kam do.

r,cdla jít v beztaktnosLi, toho dokiade*t.'a je'' pňlpad, kdy mr1j čiánek o.dějinách
francouzské literatury troufal si censurovat _ zástupce právnické fakulty' tedy

ěir}' neodborník. Násiedky obJevily se ovšem btzyi z encyklopedie stávalo se dílo

kompromisní, nejednotné - pouhf obJenrnf naučnf slovník' pracovanÝ s nalou




