
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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252 pěstuJe Jen pÍse , Jest drlsledkem hlubšího cltěnI stglouého a snahg po slylu, a sluší
se vítati je i s všeobecného kulturnlho a estetického hlediska souh]asem.

Detleu uon Liliencron
pÍednÍ modernl lyrik německf, vydal právě autobiografickf román Leben und Liige.
Román neni sice vyrovnané a vyváŽené umělecké díio, ale má strany nevšednÍ
svěžesti a s|ly dojmové, strany, které pÍi všI stŤÍzlivé věcnosti nebo právě pro ni
zadÍrají se h]uboko do čtenáÍe. V tŤeti osobě vypisuje Liliencron své mládí i svá
muŽná léta, váiku s Rakouskem i FranciÍ, jíž se rlčastnil jako dristojník, svrij život
mladé erotiky i mužnějších vztahrl a poměrri Slovem jadrnÝm a kŤepkfm, jak zná.
me je z jeho lyriky věčně mladé a svěŽÍ' Později klesá verva i pohoda dita a román
tiíštl se i zplošťuje; ale na konci Jest zase několik stran, které zatňesou čt,enáŤem:
básnÍk zanrysll se na chvíli nad celou komedií lidského Života a nalezne pro jejl su-
rovou pitvornost několik vět, které v jejich pesimistické správnosti a vfstižnosti
mohl napsat jen člověk, jenŽ podíval se životu hluboko do tváŤe a nemá ilusí o ni-
čem. Literáty bude zajlrnat rlcta a nadšenÍ, s jakfm mluví zde Liliencron o fií.
chardoui Dehmeloui, jehoŽ pokládá za největšÍho básníka moderního.

Loie Fuller: Quinze ans de nxa aie
Proslulá světelná tanečnice Loie Fullerová vydala knihu rozkošn ch vzpo-

mlnek ze svého života, hlavně uměleckého, s predmluvou Anatola France. Čtcnári
llfauc]airova románu Město Světla rozponenou se jistě na kapitolu, kterou věnoval
autor návštěvě u LoT Fullerové; vykroslil v ní bytost naivní a dobrou, plnou enttru-
siasmu, oddanou svénru umění do krajní obětavosti. A takovou jeví se i čtenáĎi
v tě;lrto vzpontlnkách, které jsou daleky všeho obvyklého pozérství, jakjm bfvají
pravidlem stiženy knihy veličin jevištnÍch' Loie Fullerová vypisuje své těŽké za-
čátky jako kočujlcÍ herečky americké a pÍechází pak k svému objevu světelného
tance barevného, kterf učinila náhodou, kdyŽ musila hrát rilohu hypnotisované.
Nejkrásnější j..ou kapitoly, v nichž vysvětluje principy svého umění; zde jcst vidět,
jak hluboce umění své promyslita, jak vědecky si zdrlvodnila a podepÍela všecky
jeho činitele a piitom s jakfm vkusem a s jakou intuicl vytěžila umělecky těchto
objev . Knihou procházl Ťada umělc a básníkrl, hlavně paiÍžskfch, zachycen1y'ch
karalrterisačním uměnÍm ne právě všedním.

Epilog reila|t'ční
Novina konč| tímto čIslem svr1j prvnt ročnÍk. Nikdo nern Že Ííci, Že měla v něm

ustláno na rr1žÍch. Spíše pravf opak Jest pravda: strany a činitelé nejrr}znějš|
shodli se v tom, že jÍ házeli pod nohy leccos, jen ne květiny, a Že odvraceli ji od je.
jího ukolu a ztěŽovali jÍ jej pomluvami, klevetami, podezfívánim a uráŽkami. Řtdcí
byli hlasové nepiedpojatí, kteŤi nás povzbuzovali slovem dobré vrlte, byť pÍisnfm
a kritickym; náleŽÍ jim proto náŠ dlk tím upÍímnějšl, čIm néně jsme zhyčkáni.

Novina nebyla;ovšem založ na.pfoto, aby so lÍbila _ njbrž proto aby léÚila.

lrrf| Í'rnkÝnt léliern, a pTospÍvala kulturnlmu rozvoji českému. otcvÍrala tnu nové,

"íJsij.ai'v 
a prošIapávala mu nové' odváŽnější slezky, Že takového díla neoceĎujÍ

onyčcjně ncjbl ižší vrstcvnÍci '  nesmí nikoho udivovat.--'xátay 
nestrannj a povolany pozorovatel vidí, že v Novině bojovalo se o cíl ne

orávě blizky a nÍzky, o cíl opravdové a váŽné kulturnÍ a umělccké revue české'

a neby'lo-li ho ihned dosaženo zcela' nenÍ to nedostatkem dobré vrlle nebo snahy,

nÝbrŽ vysokostí cÍle a krátkostÍ doby dosavadního zápasu.
" 

Novina nešla širokou zjeŽděnou silnicÍ, kterou se vlečc pohodlně největšÍ většina

čcskjch listrl, Novina prošlapávala si sama svou novou stezku a často za okolnostl

vclmi nepiÍznivfclr. Novina nekoketovala s manfrou a marotou, byť sebemÓdnější,

Novina ncslouŽlla pŤcdsudkrlm' byť zdánlivě moderním a populárnlm; Novina ne.

stála o potlesk ulice veiejnostní; Novina nešilhala po lacinfclr vaviÍnech, jalr roz-

dává je nesoudnost, které se l ichotí; poloŽi la svou touhu trochu vfš než lÍbit i  se

dnešku. TouŽila po zákonnjch metodách Života i uměnl a hledala i ctila mocností

a lrodnoty, jeŽ jsou solÍ života a tvoÍÍ styl kulturních dob. Tímto směrcm ponese

se zvfŠenou snahou Novina i napÍíště. Již v prvnÍm roěníku svém pÍinesla Novina

značnou Ťadu praci, Ize bez samochvály ÍÍci, velmi pěkné karakternÍ urovně, pracl

nckoketnfch a nepohodln:Ích, ale opravdovych, zápasícíclr upŤÍmně o umělecké,

básnické nebo myslitelské posvěcenl.
Novina spojovala v sobě dosud rikol listu beletristickélio i literární, uměIccké

a kulturní tevue' a tomuto dvojitému rázu svému, kterf ji učinil milou valné čáSti

čtenáÍstva opravdu vzdělaného a kulturního, bude věrna i v ročníku pŤtštím.

V Kronice, která obsahovala neméně než tfiaduacet rubrft kríticklclr, s|edovala
a bude sledovati Novína většinu složek a ěinitelrl našeho duševního Života kultur.
nÍho a zaujala a zaujme i pŤÍště ke všem vjznamnějšÍm zjev m čcského kulturního
obzoru stanovisko své, kritické a poctivé, zdrtvodněné a promyšlené, opňené o pev.
ny názor a soud odbornf, nepapouškované po Jinfcb a nevsugerované odjinud _

stanovisko upraudě, a neJen slovem' pokrokové.
V novém roěnÍku rozšífí ještě podstatně Novina svou oblast' Nejprve tím, Že

zÍskala za spolupracovnlky několik vynikajících píedstavitelr1 cizlch literatur s\'ě.
tov1rch * francouzské, německé, anglické a ruské _ kteÍÍ v pravidelnÝclr článclch
budou scznamovati naše ltenáÍstvo s modernÍm vÝvojem svjch literatur a uměnÍ,
takŽ.; Novina bude zrcadliti vedle domácich dějr} kulturnÍch i nejvÝznaěnější cizÍ
evropsl<é ěiny literárnÍ a umělecké.

A po druhé llm, Že plavidelnÓ kritické rubriky pŤelrledové budou rozšíŤeny
o rubriku umělecké vjchovy, kterÓŽto mladé a proto často posud málo ujasněnÓ
a málo spěšné snaze bude věnována zvláštnÍ obezfetná pozornost, a o rubriku po.
litickou, v nÍŽ bude politika nazirána pod vyšším zornÝm rlhlem kulturnÍm.

Novému ročnlku Noviny dostane se i nové, pečlivé vnějši pravy umělecké,
hodné jcjÍho obsahu'

Řada vynikajÍcích autor domácích i cizích piipravila a pŤipravuje pro Novinu
své práce. Jsou to: BoŽena Benešová, otokar Bňezina, Arno DvoŤák, Marie Ge-
bauerová, Marie Hellmcrová, dr Fr. Chudoba, Frant. Langer, JiÍÍ Mahen, J. S. Ma-
char, A' Matějček, dr E' Peroutka, A. Sova, F. X. Svoboda, R žcna Svobodová,
otokar Šimek, F'. Žát."ve"; Pctr Altenberg' Julius Bab, J. A. Maxwell, Charles
Morice.
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