
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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