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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



238 soumérnostl' v němž vedle élánk v}'bornÝch a dobr 'ch paradujÍ i články prostňednloak to pňinesla náhodnostJednotliv}rch spotupracovntkrl) a v němŽ zŤídka dal někdojadrnbu a otevicnou odpověď na ak álni a ;;lénave právě tor..ti .',Já..xé, kulturnínebo literární, Scházela právě vyššÍ vědecká organisace' jemnější stŤedni vědeckéa literárni svědomÍ. 
_Jen tak mohlo se prinoáit - abych 'u.ar 

"l.l-li;rcí 
pňImo dooě1 _ že sub voce Brlft tvrdil tr'uorogiJÝ-"ut.. ''.;; ;;;;; ;;;;"i;,,vyvracelfilosof, že článkem J'an.Nepomucrr; lvr po'jr.n theolog, r.anzto ''!r.z.ro zde pro-mluvit ku]turnímu a literirnÍmu 

.r'i,io.ir.o.,,l 
českému íta. ,ta. Ž á.on"ycr' eastrSlovníku, pokud mohu..posouait, isou j,iž.x, a slauica _ 

"r. 
*s.* leckdy nesvou kritickou a firosofickou .n.iooou, 

"yn.z 
ju, .n*.no, ratlo", ri niz zauttra;tněkdy aŽ do malichern;,ich detailrl 1pl"ti #""raště o článcÍch p."}.-""l".''na, kterfpsal většinu modcrnÍ Iiteratury o.silo, nepoani*.li t,- náhodou zájezd Vrchlick'r).MatíĚství a sochaňstvÍ-byto svěieno ;ei;;;;;""ě asi od polovice dlla dr Harlasovi

iuÍ,lli,l"" 
větš,inou Žalostně; článek o 

.noáinovi 
na pr. jest l.","ar" umě'eck}'

Ale dost o tom í 
: ťiéT: Slovník jest dokončl,n a pochybuji, Že bude opakovánbrzy pokus spoiit ' jakfsi kompro-;*i,iil filosofickou encykropedii obecnychvědoností a konversa.ční 

:|oyrur<. ro.t trul" p}i,nati si, Že t"r.o"ei" iJ.*J ecně ency.klopedie se dnes píeŽiiy; širšt ětenáÍslv"-zaal.r. .y.t,le i,'ro.*a.i -j"íoo;"*"y'-,a sloŽitfch slovníkrl naučnfch, r.tero mor'o" se častěji obnovovat a doplrlovat v no.vfch vydáních _ čt,enáň-touir.i po pouJ.oi"zevrubném a vgaectom.sarrne raaě1ipo encyklopedii odborné, (Vadou ;..t t"r.e 
".st"stná 

technická stránka ottova Slov.n'ku,'Každé n..'o *::ln-.l'11^t'i"i^i,e _ieiostirrneai tě ani neŠtěstÍ odkazu -na troiím mÍstě: nejprve ve-všeobecném poňadÍirtavním , po a,,ne,ioiži,bh a opra.udch toho kterého dllu a. po tňeti v s.,pteÁento,,l1 
'.'",:uY k.ontčném. Tyto dodatkya opravy na konci každého dí,luby|y nešťastná myšlenka!) Se sv;,/mi světlÝmi i tem-

ll;1i,],"n'o"-i 
z stane teoy oitiv sl"""ir. asi nadtoulro pňÍznačn1l' doně, v niž

Zároveri počaly vycház et Doplrikg k ottovu Slovníku, jichž jest ovšem na v5isostpotňebÍ. Piál bych.' j::::bI 
.ryry 

p.".*á"y s větši b.dl ivostí než prvnÍ sešit,právě vydanf, kterf neobsbjí 
""i 

pli p."r.leo'"'tr docela zběŽném . Alíe-nberg, jest
li.ťi;ll]". 

pŤÍliš vfznamnf a konďně.i 
" 

e..r'a.n pŤÍliš ětení aby směl blti zd,e

Kus naší kulturní bíilv
odhali l  veňcjny projev vfboru Mánesa, uveiejněn l2. čorvcnce [1908'| v t is{,echčeskyclr a nadepsany Z o obi,fu 

"^iiiiiin st,ž).i,'í,i;,,r-ist vyrioru i';;*.], .,,,o,.u;"
iffi l;nffi t;:Í jŤx;5 i p o. tu p.,á u 

.u 
;'"'J;;1' };*dť. ;. ilr*;n: ;iln *n

"r",i'l,l,'e",o;;; :.;;ťi:::'jÍm^jako. 
Stav č9skf; ze er<aaemie sá."]'"ilíi."""r"

sr vnutiti za kolegu vytv".'.l.'u 
nesc ncjprve Jcjí sbor.profeso.rskf, kter! '.Jo;i a"r

modernÍm vÝtvarn1kem n|.'"Ti'T""Š.jl'l}.nn^:l":'.o'se aoptnit nitt".}. n'ráay^m o d ernÍm vf tva rnlkem čes k f Á. N.'e ;;;. ;;;;#' ;,']:llii..x'"T'il*]Ť..J#

lohu dohrávajÍ'  jde v či mlad m, svěžím si lám, zejména členr lIn Mánc'ra,  do kraj .  239

nost i  a nezastavuje se ani  pŤed prostŤcdky, které poškozují ceikovou věc národní.

ProfesoŤi Akademie jezdÍ na principu autonotnie sboru, ktcrf se chce doplrlovati po

své vrili a nedá si vnucovat za kolcgu nikoho zvcnčí * ale princip tcnto dovedli

staí'Í páni uhájiti jen ptoti sugm a ne proíi uladě. Doved|i so postavit proti tomul
aby byl na Akademii dosazen malíŤ i tak neutrální a nenovotáŤskf, jako jest Knlip.

fer, ale nedovedli pÍelrazit jmenování prof . Thieleho, nota bene umě]ecké mediokrity,
která měla na Akademi i ,  jak správně poznamcnává vfbor Mánesa, jen poslání
pol i t ické' .  .  Na druhém mÍstě obviĎuje l is t  Mánesl iv české vr1dčí kruhy pol i t ické,
které jsou nepňístupny kaŽdé odborné inéormaci a nedovedou čeliLi positiuními
iniciatiunlmi ndurhy némeckému odp rci, znamenitě inťormovanérnu a vŽdy pa.
rátnÍmu, houŽevnaténu i soustavně v;y'bojnému. Na straně české není peuného
kladného uměIeckého a kulturniho pokrokouého programu' jehoŽ provedoní by se č;ská
pol i t ika soustavně a mctodicky domáhala.  Tento stav vymst i l  se ovšetn zase jednou
krutě. Došli jslne dnes k tomu, Že vedlc ryze německé Akadernie, za|ožcné na širok:ich
modcrních pokrokovfch základccli a organisované po nejlcpšÍm modernÍm progra.
rrru, budeme mÍťi ustav byť ne utrakvisticky, alespori (a to nevážÍ rrléně) necclf,
zakrněly, opožděnÝ za časovfm unrěleck1/rn rozvojeln, Ťízenj unrěleckfmi sitami
krajně nesnášclivfmi a nepŤlstupnyrni noder.ním myŠlenlrám vfvojn1y'm... Proto
volá Mánes po obrodě české Akadenrie v tvarné, po obrodě, kterd bg šIa ke kofenúm
a odsírani]a zlo v základě. Clrce opravdové, vy:,oké urnělecké učlní, učenl opravdu
ceslci a opravdu modernt, které by vedle škol posud na něrn zÍízen1/clr bylo doplněno
i školami pro malbu monumentdlnl, Itajinomalbu, architekturu, sochaistui a gra|iku
a jehož vedení a správa byla by pŤiměŤeně zmodernisována, což lelze rreŽ doslova
podepsat.

AJéra Městského iliaailla ainohrailského

napÍná a pobuiuje již déle tjdne všecku českou veňejnost. vnitiní porněry na di-
vadle vinohradském byly již delší dobu napjaty do krajnosti, a stačila jakákoli
vnějšÍ piíležitost, aby rozkvašen$ nápoj piekypěl. Podnětem k veŤcjné roz|tŽee,
která ryclrle vzrost]a v nenávistny boj na život a na smrt, byla hrubá nešetrnost,
s jakou pŤijal správní v;rbor družstva Ťcditele Šuborta, vrátivšIho se právě z umě-
Iecké v}rpravy vtdeĎské; byť vfprava tato neznamenala toho uměleckého vítězstvÍ,
jak se zdá většině naší vcŤcjnosti, nelze pňecc upflti Šubertovi ani ušlechtilé opravdo.
\'osti, ani vrlle nejlepšÍ a nejryzejší' ani opravdov ch zásluh jeho ieditclské ěinnosti
_'všecky rckriminace byly jistě (mírně nlluvcno) nemístné i nevčasné. Insultovanf
Ťcditc] vzdal se své funkce, s nim všalr rninto naclání správnllro v:iboru ztotoŽnil se
cclÝ pcrsonáI divadla Vinohradského, operní i činoherní, a zahájil stávku; chcc
vrát i t i  se k d ivadclnÍ prác i  jen za podnrínky, Že bude divadtu zachován Šubert
Ťeditelern a že budou zbaveni sv;ich n-rIst šéf opery Čelanskf a sckretái Štech, v nichž
vidí ělenstvo intrikány, nepŤátelské sobě i ktidnému v;y'voji ustavu' Pol<usy, snaŽÍcí
se prostňedkovati mezi ncpňátelskil'mi tábory, se rozbily, a tak dojde asi k likvidaci

:tar9|]o 
družstva; zaLím pracuje sc jiŽ na utvoÍení druŽstva nového, liberálnějšÍho,

prodchnutého duchem opravdovějšÍ lásky unělccké, v němž by bylo zastoupeno

l . lviz Kritické projevy 6, str. l70 a n.l




