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$ tiskot:éhn zá,kona zbraní proti liter,ární kritíce

V tomto ěÍsle naleznou čtenáÍi ,,opravu.. p. Em' z Lešehradu. UveÍejnil jsem
ji myslně, ačkoliv nevyhovuje ani formálnÍm požadavkrlm zákona -jako smutnj
dokument literárnÍ kultury. české: spisovatel háji se proti kritikovi i".a!.at.*,k němuŽ berou v poslední době ritočiště hlavně iarnt riiadyt Aby nelyto teay po.
chyby' opakuju tu veňejně p. Lešehradovi, co.Jsem mu napsal v listě: že jeho pĎe.
klady jsou špatné a že mÍsto tiÍ doktad p. Šimkovfch m-ont nycn mu ;icrr doaat
tŤicet, kdyby věc za to v bec stá]a. Doufám, že do piÍšttho čÍsla obdrŽím od něho
,,opravu.. roztomilého ňedního stylu: NenI pravda, že moje knlžka jest špatná'nfbrž spÍše jest pravda, že moje kntŽka jest áobrá.

Bíezinoua básnická, kniha Ruce
vyšla nedávno v 2. vydání v Kosterkově Symposionu, mnohem levněJšÍm než prl-
vodni vydání s kresbami BÍlkovfrni. PozdravuJeme vŤele tuto oo..,ou .di.i mohutné
básnické symfonie BÍezinovy, nejkladnějštho snad jeho dlla, knihy velikého ospra-
vedlněnI.

Y N,á,roilopisném, |nuseu českoslooanském'
v Kinské vystavuje právě pí Jedliěková z Tábora, jedna z nejhorlivějšÍch a neJ-šthstnějšÍch našich sběratelek, Jrterá se r!ěastnila jiŽ Národopisne vystavj r. 1895,velmi pěknou sbÍrku vjšivek blatskfch a kozáckych. Jest iozt<oŠi proJtti ie*itodvěma pŤÍzemnÍmi místnostmi a zahloubat se do barevného ptápotu, oa,,azo,,at
smělost i diskretnost, s nimiž Jsou vyrovnávány a zharnronisovány barevné tÓnyna těchto jihočeskfch krojÍch. Všecko svttt, hfŤi, kvete i mihotá se na těchto vyší-vanych suknich, fěrtošÍch a plenách, postilkanfch někde perličkovymi cetkami,šn-ěrovaěkách i oprÝmovanych kabátcÍch. Jest io lázerl pro oko, unavené velko.městskou suchou vápennou šedÍ, i pĚipomÍnka estetickému citu, že leží tu mnohfkoloristickÝ podnět pro v'ttvarníka, kterf ěeká jen, aby byl zvednut a domyŠlen
a docÍtěn. Pňichází již dnes doba, kdy tyto poklady, ceněné a rozebÍrané posud jen
se stanoviska národopisného, zaě1najl bfti nazírány okem uměIecky. a ..iuu.ty-,
vidí se, jaké bohatstvi umělecké sÍty i uměleckého vkusu Jest zde srozeno, crti sestále intensivněji, že o tento podklad musÍ se opňit i naše modernÍ hnutÍ uměníaplikovanjch, jako se opírá o něj všude tam v cizině, kde nalézá takovou lidovouminulost, pÍedem v Rusku. Staré uměnÍ lidové pracovalo bezděky tfmiŽ zásadamipoctivosti a uěelné zákonnosti, tfmŽ jemnfm vkusem a taktem, touž vftvarnouintuicl, které založily slávu modernÍch obroditel'} uměleckého prrtmystu í cizinc;tvoŤilo z vnitňnlch možnosti materiálu a z jeho karakteru 

" 
p"oto stytově' a obdi-vuhodnf jest takt Jeho, s jakfm dovedlo b1rti spravedlivé k němu a neznásilůovatiho. 

-Pravé klasické kusy zákonné krásy naleinou se v starších kusech lidového umě.nI. I v$tavka blaíská e kozáoká má jicb několik. ByJ jsom jimi piÍmo okouzlenl

lakédiskre tnÍuměn l , jak$takt , jakáptÍsná ,nemal i chernákrása l Jakád is t inkcb
iákÝ iemnoclt. pÍímo básnickf, pri všÍ odváŽnosti a smělostil NovějšÍ kusy

:::::; i;;;e mtvajl jlŽ toho bezpcčného vkusu' kterf neopouštěl lidového uměl.
'j]""""'""" 

o'trl noŽe á áovedl šťastně odváŽit a vytěžit harmonickf rlěin i z Živltl

il,"'.o.'ioe'n1;ch, a propadávajÍ jiŽ leckdy kňiklavé pestrosti. Bylo to opravdové

i"j..j"i ".'.,ot.."ii.teno 
vkusu uměleckého, nad nímž se tu zavÍely bezohledné

vlny novějšich čas .

Pěkné sloao o kulturních poainnostech ilělnictaa

nalez|a socialistická revue Akademie ve svém květnovérn čÍste. Ve é|ánku Diuadla

".}.'':. 
se o divadelních pÍedstaveních, poÍádanfch na oslavu dělnického svátku

i..r."ot"", a píše se:,,Volba her, návštěva i pr běh těchto pÍedstavenÍ odpovÍdaly

'.,-o. vyznámu dne. TÍm spíše slušÍ se zaraziti nad tÍm, Že jsou dělnÍci socialisté'

t<ieri oapoleane prvého máje mohli si dát zahrát ve Vinohradském divadle .Iarní

vánek,operetu,knÍŽjestpoan*a.*nejtr iviálnějšífraška,proniknutánejhlubším
materialiimem měšťácké požívavosti. Tak jako jsou v politickém a sociálním Ži.

votě věci, pÍi nichž sociální demokracie neuzavírá kompromisrl a rlzkostně stňeŽí

svt; t<aríticr na rozdÍl od stran buržoasních, tak měla by i ve věcech kulturních

zaviádnout v Íadách uvědomělého dělnictva podobná citlivost. Bavit se špatn1rm'

triviálnÍm, ryze rněšťáckfm zp sobem v den prvního máje, není to horšÍm pro-

hŤešenimseprotivel ikémuideálusocial ismunežlinějakftaktickfpŤehmatvpol i-
t ickém boji?..

Druhj čes|t,! sjezil protialkoholní

konán byl v Praze l0. a ll. června Il908] a proneseno bylo na něm nejedno pěkné,

statečné s]ovo, zvláště drem Foustkou a prof. Masarykem. NenÍ pochyby, Že pravé

Jméno pŤemnohé našÍ bldy hospodáÍské' politické, kulturn| i literárnl jest hospod.

ite povatcč;tvÍ a že alkohol drŽÍ v hmotné i duševnÍ porobě statislce, ba miliony

našincrl, a že boj proti němu jest dobrf boj kulturnÍ. Rád bych za sebe vyslovil jen

pĚán l ,abybojprot ia lkoho lunezvrhova lsevbo jprot iŽ ivoturadostnémuap lné-
mu a neprojevoval se puritánskou posmušilosti; nikoliv, veselé, radostné barvy ať

v]ají se,b.ánÍ 
"b,ti''.ntrl 

čoskfchl Ďr Foustka pěkně pověděl, Že,,abstinence nenÍ

askese.., Že ,,chce čistšl radost životnÍ bez umělého opojenl..; ukázal i, jak by zÍs.

kala abstinencí kultura estetická a estetika denního života. Rád bych právě s to-

hoto hlediska dodal k tomu několik vět, Základem estetického cítění a ještě více

uměleckétvorbyjestj istéopojeni,t. j .zvjšenfživotvnlmavostismyslové,citové'
obrazivé, a právě zde škodÍ a]kohol L|m, Že tuto zvfšenou vnÍmavost, bystrost'

pruŽnost otupuje. Kdo jest zvyklf opijeti se těŽkfm, temnjm opojenÍm alkoholo-

v1fm, nemriŽe op|jeti se lehkfm, radostnfm, světlym opojenim estetickfm; kdo se

opÍjí alkoholem, jestnevnímav1f kopojenírnvyššÍm, k opojení, jaképíináši jemnému

člově}<u pohled na krásu pÍírodní, '.bo ." krásu lidskou, nebo na krásu utněIeckou

(člověka nepokaŽeného 
"it.ot,ol.Á 

oplií doslovně již vdychovánÍ čistého, ho'rského
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