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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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248 vzduchu a pňinášt mu požitek fysickf i estetickj). Často namítá se, že nezdrŽelíví
byli i někteňí ve]cí umělci a t,v rcové. Pošetilá námitka, která nedokazuje než jed.
no, že síly jejich byly tak v1y'jirnečné, Že jich neoslabílo a nepodrylo patrněji ani
zneuŽívánl jich; jsou.li velcí, nejsou velcl proto,nlbtž pfesto, a nikdo nedokáže, že
by nebyli větší' nebft tohoto zneuŽívání. (Někteňí z nich to dokonce cítili.) Jest
snad v Živé paměti dosud nedávná anketa spisovate]stva a umělcctva německého
o poměru, jak se staví k alkoholu' A byť i někteií nezavrhova]i sklenice vÍna,v ied-
nom sjednotili se všicirni: v odmítnutí bludu, že by pĎinášel alkoho] uměleckou in-
spiraci a že by ji směl umělec nebo básnÍk v něm hledat. Všichni odmítli velmi roz-
hodně tohoto zdánlivého spojence umělecké tvorby a proradného stupiiovatele umě.
lecké inSpirace'

Noaé píeklaily z Balzaca do češtiny

Zaznamenávátne zde dva nové pieklady z Ba7zaca; v Kniháclr dobrfclr autor ,
vydávan ch pí Kamilou Neumannovou, vyšla Balzacova DÍvka se zlatjma oči.
ma, v Modernl bibliotéce, redigované Hilarem, vyšlo několik jeho Povídek šprf-
movnfch se slušnym uvodním článkem Breiského. (Nesprávná jest tu však odsud-
ková poznámka o Brunetiěrově monografii o Balzacovi; Brunetiěre i jako kritik
i jako osobnost spisovatelská stojÍ mnohem vjše, než patrně asi tuší pan Breiskf,
a práce jeho o Balzacovi jest Innohem jemnější, intuitivnější a hlubšt i zákonnější
a čistší v metodě neŽ proslulá brilantní a oslnivá studie Tainova z jeho Essayí.) obě
íyto nové pňekladové knihy podávají ovšem z Balzaca sotva víc než drobty a od.
štěpky jeho vlastního velikého díla.

Poesie obj ekti'aní nebo subj ektianí?
občas vyskytují se náiky nad básnick1im subjektivisnren, nad autory, kteĎí sc'

oblrajÍ jen svou ctěnou osobou, jak se Ííká, a volá se po básnících, kteňí by byti
mluvčími němfch a spoutanych zástuprl. MyslÍm' že konec koncrl nemá rozdíl poe.
sie subjektivnÍ a objektivní toho vjznanru, kterf se mu pňiktádá' Řada básníkil
zpívala a zpívá o cizÍm utrpení, a pŤece nevzrušÍ, nedojme jím nikoho. Naproti
tomu jsou básnÍci, kteňí zpívali jcn bolesti svého nitra, ale tak intensivně a tak ty-
picky, Že každf se v nich poznal - na této vroucnosti a planennosti pÍecÍtění bá.
sníkova nil,ra jedině zálež|, ať pieciťuje jím hoíe své nebo cizí, Goethriv Faust na
pŤíklad jest básnÍ skrz naskrz subjektivnl' ano egoistíckou - nenÍ pŤece ničÍm než bo.
jem o vjvoj a rr1st osobnosti, individuality _ a pŤece jest chápán radostně velikou
částl lidstva, JÍž jest zasvětitelem do tajri vnitŤního života.

Stuilentsk! almanach 1908
byl vydán právě ve prospěch Svazu slovanského studentstva; má pěknou uně.
leckou $pravu Frant. Kysely a slušnou riroveř pracÍ literárnich (od prof. Á. Krau.
se, Mqhena, Šrámka a j'). K almangcbu jest pÍiložena pěkná upomínka na rok

t848: klavírní irprava Smetanova Pochodu legií síudentsk$ch a gard národních, 249
barevny obrázek Studentského legionáĎe' otisky proklamací a kalendárlk historic-

kfch událostí od bÍezna do června, pokud se tykaly studentstva.

Pomnítrt, Henrimu Becquovi

básníku Krkavc a Paiížankyl _ poprsl od Rodina - byl nedávno odhalen v Pa.
Ťíži na kÍiŽovatce Avenue de Villiers a bou]evardu de Courcelles. Dramatik Alfred
capus proslovil slavnostnÍ ňeč.

Dopisy Julia Zeyera Karolině SuětIé

Žensk! svět z 20. června [1908] počÍnáotiskovatilist,y Julia Zeyera Karolině
Světté; první z nich jsou z vod an z léta a podzimu 1892 a jsou nevšedně zajímavé.
Cítuji z nich: ,,I"{emyslete, že Vás nechápu. Není bolesti, kterou bych pochopiti
nemoh]. Ztráta milovanfch je strast až nesnesitelná momenty. Ale ztráta jejich
lásky je trpčl než ztráta jejicl.r v]astní. Kdo tu bolest nezná, nezná lidského utrpe-
ní dno... A odjinud: ,,.. .To je to, co se banálně nazyvá pokrokem, s}ovo, které so
začíná ni protiviti jako slovo ,osvěta.. Zápach žurnalismu z těch s]ov vane, toho
rrejvětšího zla našÍ doby' Ne komunism, ale Žurnalism niveluje. od té doby, co se
téměÍ kaŽdf dle svého Žurnálu modlí, nemyslí a necÍtí už většina lidí... . . . ,,NÍáte
pravdu, lrledl se v Rusku spatra na české věci, a nestojím také naprosto o to, pňe-
kládá.li kdo moje věci. Psal jsem pro obecenstvo české a jiné mne nezajímá. Ne-
dělám si z toho také pranic, nezajínrám{i já zase to ciz| obecenstvo' Tu tak zvanou
]iterární slávu otlbfvám s utrpnfm směvem. Kdo poznal, co to boles: velká, těŽ-
ká, skliěujícÍ, nemá srnysl pro malicherné ty projevy... ., Zeyer dotfká se také sn
i snah o pieměnu a obrodu lidské spoleěnosti, socialismu a anarchismu a prohla.
šuje své sympatie k anarchismu, ovšem bez jeho terorismu. ',Prikládám dva vf-
stÍiŽky z novin, referát o osudu ,dynamitard 

. v Belgii. Upozorůuji Vás tím na
anarchistu ,Moineau.. Jak je možné v něm vidět ,zločince.? A odsoudit i  jcj na
dvacet ietl Tím odsoudila se vlastně ta nenáviděná měšťácká společnost sama k věč.
né hanbě. _ A té společnosti mělo by bfí škoda?.....Listy tyto měly by bft i
otiskovány s větší péčí, než se děje v Ženském světě, kde se hemŽÍ tiskovfmi clry.
bami.

Sjezd na, ochrana parnátek a Praze ]90B

svolává na dny 27, a 28. záňí Společnost pŤátel staroŽitností českfcir s kutnohor.
skÝm vocelem, čáslavskou Včelou, Vlasteneckjm spo]ken musejním v olomouci
i s Klubem za Star'ou Prahu a Svazem ěes' spolkrl okrašlovacích; sjezd ten bude zá.
roveĎ 3. sjezdem ěesk ch archeolog a spolk musejních. o r1čelu sjezdu čteme ve

I - [Viz zdo str, 173 a n.]




