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a jest, již zvláštní ironie v tom, Že farizeové rádi citujÍ Pismo a Tlreerové Gebauerovu
gramatiku. Ale, opakuji, nejde o gramatiku, jde o styl. A že píedloŽka po ve smyslu
inklusivném jest nejasná (a tvoií tedy styl lrybridní), dokázal bezděky sám p. Tlreer,
kdyŽ pňed ní pudově položil slova ,,včetně aŽ,,. A Že,,včetně.. jest latinism, nalezne
si, doufejme, p. Theer sám pŤičinlivě již v nějaké pŤíručce.

Sacher.Masoch otec a syn o, pa,n prol. Ja,roslau Vlček
V 6. čísle Lumíra v studii Z počátktl našl literatury moderní na str. 270 píše p' Ja-

roslav vlček o pražském policejním Íediteli z let padesátjch, Sacherovi-llasochovi,
kterého směšujc s jeho sgnem, známfm autorem pervcrsně erotickÝch román .
,,V Praze, občansky nadobro sevÍené, vládlo mrťvé ticho. Policejnl Íed|Le|, zndm!
polomnI spisouatel Sacher.Masoclr, byl všemolroucÍm nužem nejen ve svém Íadě. . ...
Nikoli| ,,Známf spisovatcl.. Sacher-Masoch by| sgnem pražskélro policcjního Ťe.
ditele stejného jména; policejní Íeditel Sacher-NÍasoch nikdy nic nesepsal'

Doj emná, žiunost literdrní

zalrnÍzďuje sc poslednl dobou v ',kritickém.. páteěním feuilletoně Národnich listt)
svěÍeném nyní péči p. Jaroslava Vrchlického: mladí básnÍci nebo jinÍ literáti pod.
kuÍuJl si tam totiŽ navzájem v referátové formě. Tak nedávno dává tam nápiasti
p. Quido M. Vyskočil panu Rožkovi a lká pňi tom, jak krit ika ,,zncchucuje.. zase
literárnÍ ,,tvorbu... Pan Vyskočil je dobrf muž a vÍ, proč co dělá' ale nezná patrnÓ
smyslu a dosahu slov. Poškozuje.li se co kritikou, není to literárnl tvorba, nfbrŽ
nanejvjš Jen literární obchod pánt', kteŤí chtějÍ psát a vydávat roěně po knize nebo
po dvou ltnihách a nemaj| talentu ani za l0 let na Jednu'

Spolek biblioJil
nedávno v Praze se ustavivšÍ, sleduJe c1le, k nimž lze mu piáti jen zdaru. Kultura
knihy, t. J. snaha, aby kniha byla uměleckfm dílem vftvarnfm, estetickfm vf.
tvorem i svfm vnějškem, tiskem, papírom, ťtpravou okrasy, dekorcm, pŤedsádkou,
vazbou, jest u nás zle zancdbána; vŠecka skoro naše t. zv' nádlrcrná díla jsou těŽ-
kymi hŤlchy proti nejprostším postulát m vkusu. od iniciátorskych č;n Morri.
sovfch má v kultuie knihy vtidčÍ postavcnÍ Anglie, v poslední době soupeÍÍ s ní
v lecčems již Německo, Francie, Rusko a Polsko.l Spolek bibtioíil nechce jen vy.
dávati sám nádherné edice' chce p sobiti i na zvfšcní našÍ běžné kniŽnÍ v pravy,

,,chce ukázati, Le hrdsná kniha nemusl Í:!L drahou knihou... Jako prvnl člslo edicí
spolkovfch pÍipravuJÍ se Slezské plsně Bezručoug v umělecké vfpravě Vojtěcha
Preissiga; vyjdou již v tomto roce. NcnÍ pochyby, že volba autora jest co nejŠťast-
nějšÍ' a chceme doufat, že uměnÍ p. Preissigovo nez stane za ním.
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..-.nlÍ'ické sdružení rnladfch unrělcti, zŤÍdilo si atelier pro vytvarnou práci a po.

ii"á'J o''" s poctivou rtrikladnostÍ a uměIeckou vroucnostÍ. Jejich malf šedÝ stá.

iit. "',"",n""inouo.' 
stŤechou prozatÍm v a1eji vystavnÍ objevuje drobnj umě-

,".iJ nr.imvsl. hodn:i, aby vyvážil spousty surovfch vjstavnÍch nevkusností a pa.

,naiit, '"ri."jícíclr v obchodním paláci totik místa. Jsou tam vyloŽeny rozkošné

t."iieí.v, batity, perlové Íetězy, hedvábné čepce divadelní, pouzdra, koberečky,

,aÁ""ui., muselíny, Ínajoliky. Je to počátek budoucí práce, jejÍŽto program má
.,,l.nou -oa.'ní myšlenku: zarizovati interiéry, komponovati jednotlivé pĚedměty,

šaty a látky, zdobiti knihy individuelně, podle bytosti, povahy, vkusu a touhy
jednoLlivcovy, a pracovati nejenom v tradici domova, a1e snažiti se ze všech sil na-

iézti všechen vhodnj materiál doma, v rodné zenli.

Ártěl
na jehož snahy jsme nedávno na těch|o místech upozornili, otevlrá svou dílnu,

jali nám oznalnuje, v Praze v Kaprové 32. Na lÍstku, kterf pÍináší toto sdělenÍ'

čtou .o tato pěkná slova, která měla by nalézti sluchu co nejlaskavějŠÍho a ozvěny

co ncjrado'stnějši u každého, kdo to myslí s kulturnÍm životem doopravdy. ,,Proti

tovární šabloně a surogátu vzniklo naše sdruženl; chceme vzkŤÍsiti smysl pro vy.

tvarnou 
''práci 

a vkus v dcnním životě. Každf uŽitkovÝ piedmět jest nám dosti

ccnny, abyclrom se snažili nalézti mu v dobrérn materiá]u tvar učelnj a krásny.

Začali jsme věcmi drobnfmi, dŤevěnfni lrračkami, šrl rami skleněnfch korál '
gralick mi pracemi, malovanfmi lrrabicemi, látkanri a keramikou, a jdeme k uko.

lrim sloŽit1inr: nábytek, vlzdoba a vazba knihy, prava šatu, šperky, a konrěně

ce]á zaiízení domrl a bytri vzniknou spokčnou prací naŠi dÍlny... Sdruženi dostává

se do hlubších vod a chce spěti k závažnějšírn cÍlrlm, což lze jen vítati. V ArtěIu

sdruŽilo Sc mnoho nadšenÍ, mnoho opravdové lásky a, jak svědčÍ již počátky jeho

díla, i hezky vkusu, síly a talentu. Není pochyby, Že ani snahy Artělu nevykrysta.

lisují se ihncd v typ zvláštní ryzosti a čistoty _ k tomu jest tÍeba let a let práce;

jest nroŽno, ano pravděpodobno, že i Artěl bude bloudit, jako bloudl kaŽd$, kdo

hledá. A]e člst takovému blouděnÍ; celé moderní umění jest mu zavázáno za své

ncjvzácnějšÍ resultáty. Nen| opravdového majetku a kladu v umění, kterÝ nebyl

vykoupen takovjm hledánlrn a po prÍpadě i poblouzněnÍm.

Kursy, príliš aysoko ayšroubouané, klesají
Jcst znám pĎlpad Gorkého, od nÓhož po prvnÍch velikfch ťrspěšlch odvrátila se

v poslednÍ době rapidně pilze ruské kritiky i obecens[va. Cosi analogického uka.
zuje se i na anglickém autorovi Kiplingovi, kterf má i u nás nejednoho ctitele velmi
nekritického. V Anglii množÍ se kritické hlasy, které ukazují na stagnaci talentu
Kiplingova, zavinÓnou, jak pravt charakteristicky kterfsi list,, -pi|liš.mikrosko.
pick m stlrdiem a.nglické;l)o voják.a' femuŽ se.oddal Xipling...

l . [Viz Kritické projevy 6, str' l3 n.]




