
250 svolávacÍ vyhlášce: ,,PoněvadŽ pÍedmět piety vétšiny archeologrl a musejnÍkri, pa.
mátka historická, umělecká nebo pÍÍrodnÍ, jest dnes ohroŽena vÍce než kdy jindy,
má bÝti hlavnÍm článkem jednánÍ sjezdového. Péče o památky, jejÍ theorie, praxo
i organisace má tu bfti pŤedmětem podrobnfch debat, v nichž se majÍ vysvětliti
a pŤístupnfmi učiniti všechny rrlznosti v názorech novfch a uznati všecky nedo.
statky názortl staršÍch. Sjezd má bfti ryze pracovnl, bez representace a parádnÍch
iečí, má bjti pro neinformované školou, pro informované povzbuzenÍm...

Jubileum Tolstého
vrhá sv j reflex i na českf knihkupeckf trh: ohlašujÍ se již dostihy mezi českjnli
nakladateli. Dvě firmy _ ottova a VilÍmkova - ohlašujÍ románové arcidÍlo Tol-
stého Vojnu a mlr. Když pied léty chystalo se nak]adatelstvÍ ottovo založiti Rus-
kou knihovnu, vyšla nákladem Šimáčkovym Vojna a mÍr v pŤekladě V. MrštÍkově,
ale v pŤekladě hodně povrchnÍm a tedabylém. Josef Holeček, jistě povolanf kritik,
rozebral tehdy v Národních listech několik prvnÍch stránek prvního sešitu a uká-
zal v nich Íadu nesprávností. A nynÍ čtu v denních listech insert, Že Vojna a mír
vyjde u Vitlmka v pfekladě V, Mrštlkouě a s ilustracemi Stanislaua Hud,ečka, Je.li
to t}'ž preklad, kterf vydal p. MrštÍk již u Šimáěka, jest tňeba rozhodně protesto-
vat. A ad vocem pana Hudečka: viděl jsem od něho posud kresby jen v Humo.
ristickfch listech; jsou-li jeho ilustrace k Tolstému téže umělecké rovně, bylo by
lépe, aby si je každj odběratel vytrhal, hned jak rozŤeže knihu.

Neruila nebo Houilek?r
Poslední Pňehled ciíuje z korespondence Houdkovy veršet

Z KateÍinek černf tah,
smutnf tah se vleče _
co se vltěe' neuteě;l _
PÍece blázni jsou též moudŤt _
moudrého cos majíl
Moudrého cos majÍ? _
- brzo umÍrajíl -

Verše ty poslal mu prf p. Sula a také Pňehled pokládá je za dilo Houdkovo:
',osvětluji mu jeho záhadnou masku i osud... Vpravdě však jsou tyto vcrše jedno
čÍslo Nerudova HňbitovnÍho kvltÍ (ě. 46; v Básnickych spisech Nerudovfclr vy-
dánÍ z r. l898, str. 38), jen docela nepatrně pozměněné' Houdek znal patrně zpa.
měti tuto báserl Nerudovu a vepsal ji do některého listu, kdyŽ si uvědomil mlsto,
kde žije' i svrlj osud. Ku podivu; jméno Nerudovo jest dnes v kdekterjch rlstech,
ale jak málo jest asi vpravdě čten a znán, když jest moŽny takovÝto omyl _ když
vzdělan{ literáti nepoznajl Nerudovy básně, nota bene typické básně z jeho prvni
vfvojové fázel

Vlstauu roilinnjch pa,ndtek a Kolíně

uspoŤádat uměleckf odbor vzdělávaclho svazu pro politickÝ okres kolínskf. Do tÍl

:.+.dÁll.t iest tu sncseno rnnoho pěkného a cenného nábytku i umělecko prtlmyslo.

1|''"i."o"á*ot,r z doby rokokové, empirové i t. zv. biedermajerské; snad nenl posud

uiJ'iu"* jednot|ivych pÍedměttl a umělecká harmonisace jednottivjch interiérŮ

]"]n""".aněisr a nejrizkostlivějšl, ale nikde nenÍ také hrubfch nedopatienÍ. Vf.

.tJ"x".*uzá dobŤe posloužit Koltnskjm, aby si zamilovali staré umělecké pŤed-

*ltv, ta. jich posud majÍ, a moderntm remeslnÍkrlm i zákaznÍkr1m mrlže bfti dob.

"ou 
iiorou 

"r.usu 
a posilněnÍm zdravého soudu i citu vftvarnického.

ProJ. T, C. Masaryka Česh,ů otózka

vyšla právě v druhém vydáni jako l. svazek nové Knihovny Času, redigované Ja.

,,"m H"rbenem. Po čtrnáct,i letech docházÍ k druhému vydánl knihy, která v našÍ

literatuňe politické znamená cel}' obrat směrovf i stylovf. PročÍtáš.li dnes znova

tuto kníŽku, vidíš, Že nezastarala v ničem: jest to proto, že jest jednÍm z d sled-

nÝch, velikych a typickjch Íešení českého problému. od dob našich buditel Jest
záe po prvé nazírán ěeskf Život národnl pod velikfm zornfm hlem. politika pod

zorn1fm ib|em kutturg. Česká politika, pokud nebude chtlt bÝti jen kňečÍ nebo ne-

zodpovědnfm záchvatem, pokud bude chttt bfti opravdu uměnlm o sebeuědomé

a clteuědomé metodě, bude musit vždycky počÍtati s touto kntžkou.

Hiinile, ceilichte. Aus ilem Čechischen iibertragen aon

Dr En l Saudeh

jest název německého piekladu posledni BŤezinovy sbírky básnické' která vyšla
právě ve VÍdni nákladem Moritze Frische v peělivé a vkusné ripravě s kniŽnÍ vÝ.
zdobou Bllkovou; i cena pěkné publikace, šest korun, jest mírná. PŤeklad dra Emila
Saudka (kterf také souěasně pňeložit Macharův ŘÍm1 jest opravdové umělecké a
básnické djlo krásnfch kvatit, nejen práce nejlepšl vrlle a neumoŤitelné vytrvalosti
a oddanosti, a dr Saudek zaslouŽil si jím upÍÍmného vděku všech milovnÍk naší
modernÍ poesie. Mutatis mutandis dá se totéŽ ŤÍci o Saudkově pÍekladu Macharova
Říma.

Spolek pro pěstoaá,ní písně

ustavil se v Praze a zapoěne činnost koncertem v lednu I1909] poňádanfm v hotelu
Central' Spolek uspoĚádá ročně 8 koncert , z lichŽ kaŽdf bude mlti uceleny ráz
a bude pojat pod určitfm uměleckfm zornfm rlhlem. Tak bude uspoŤádán veěer
starfch plsní ěesk1fch, modernÍch písnÍ českfch, moderních plsnÍ německjch, písní
ruskjch, polskfch a pak večery jednotlivych skladatelrl, Dvoiáka, Brahmse, Huga
wolfa a J. Za interprety zÍskáni jsou již V. Herold z Kodaně, panÍ Puklová.Elšlég.
rová, sl. Vettrová a j. NenÍ pochyby, žo ustavení se zvláštnÍho sPolku' kt,ery
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I - [Viz zde str. ??6 a n,]




