
302 p. autor na, povrchu' nikde neopakuje běžné ěítankové citáty, které putují u nász knihy do knihy; všude má pohled 9",ii, a"."""i.e.39.lě k jádru věcí a vynášejícíjejich skryt smysl, aé so io líbí toÁ" 
""to 

ouriti. v J.iaii.p.'Ň"áÉ"e;,oostranR Lteré sqy'm kulturním smyslem i silou karakteri."o"r ů.iá"ir.J^"or.*"y.prolínaqfm pozorováním 
P.uhry"y Vídně, někter;l'm uměleckofi]osofickÝm thesímSchefflerovy PaŤížo nebo jeho Berlína. oro"r'o lo.ia * i'z p" t]i r' lT"Jíu o,.*urvěž kouzeln]/ch historickych.i 

.p;tyarnÍ9rr krás pražsk1ich'""i-''"á.',.[,' ' .',",po zaŤ{kaďe, které bv zasvětilo fantasii pozorávateláv*;'.il;í#,. *o,í
:*].Ť1' aby pojala co nejvíc J""",r '-' 'ízr*.L .o *ož.,o největším: nuŽo, zdojest. o'e na tomto klíěi lpí také'kus uutuy. jesisa1 

1v-ě1něn v publikaci nádherné,obmezené na .mal;l' pooet w,itistrr a téžcě at.t'p*. ua uy uldi"yi."sien oatuaa vydán v malém piíručném formátě J.ako opra^vaovy brevir Ěsteti"c.t<í'klery lestmoŽno oteviít v každé zahtadě, na každém 
"a.e'tí;iláé*;;;;";ě^a ověŤití

i'"# j-#*n,J"pouěenoukrésunazkusobnám *";í-;;ěl.;; j;;"pi"a.n,u,

Secese z Mánesa
Uměleckou událostí posledních čtrnácti dnr1',jest.wystoupení iady mladfchqftvarnikri z Mánesa; jsou' mezi nimi nejen mŇ-malíňi, t. zv. expresionisté, pp.Filla, Beneš, Kubišta, P1c!ázk1, 1111' íl.' 'furž i mladí architekti, jako PavelJanák a Goěár, kteií gvou tvorbou i iauo"y*.í"aením Stylu ukázali již vysokouuměleckou vyspělost a ne.s3or19u .9il " 

u 
"a"t,í,á"t,; 

iv;itvarn;?ch theoretikri a kritikrijdou se Secesí pp. dI Wird a Matějček. ̂*"Jp"jr'yly o tori, že Ái.a, uyu .r'yt"a*kou ďplomatikou etar\'ch.k odchodu 
" 

llaiĚ.''pii;; ;;; í.i.'e.' 
"'i

joty sebedelší a sebeaávokátštejší zaslána-a".s"il." q;boru lna'*". št"ri pn.pustiJi-mladé.k práci ve ̂ spolku a vo Volrr5ích .íĚ"u"n jen zdánlivě a jen naoko:vpravdě. čekali jen na pňíležitost, až vypukne 
" "Jue"'tl,i'i".lT"srr'" 

,"i1*",,"'
nespokojenost s nepopulárn.í. p.og.'*"* 

"pJ;si.r, Voln;ich směrri, aby jimznemožni]i ac tou, ať onou formbu áaBí spolupJci ve spolku. PÍitom ovšem za.chovávali si chytrácky dekorum u-gr".tďur"lai,,osti a^snaží ." 
"'"t,*"ti ,i jui dnes' Všecko, i vyslovená hrubost, byb b';ympatičtější neŽ tato neupiímnosta toto pokrytectví. Kde 'náš se dnes v naseďveíej"o* zi"otJáoI'i"á"t.áiJ"i""*tia pÍímosti, když se dávají na 

2\vttattvi a a;ptom.atitu i umělci? Kdyby byli Ťek'ihned na počátku ročníku staŤí pánové p. Éi]].'i ;;;"d;h;;i']'*".'."í,"'i*'*"s vámi, váš směr jest nám protivrri;i,.pííčr .u 
"s".", 

co my polrládáme za uměleckydobré a zdravé, nepustíme vás |,";;li'' por.ua á5;su.o",.,. ]io',, uuut'in|.u.p.*,,itakové mužné rozhodnosti a pŤímostí ''"ezir_Ěy.r' 'i t't""á.i'."aii'iJ#, uyr"by karakterní. Ále tváÍit.se, že souhlasím s ,,a 5i-, že vít,ámjeho práci v listě,a potají ěíhat ien na oÍiležitost, abych vykoŤ'i.tí p"oti ,,ěmo .,š"obu.nJ niladya.vytlačil jej v prili roč]ríku z listu, -'1 to 
"ĚJ".er"cká p1'ímost a mužná noblesa.StaÍí pánové nemohou se pŤece .oyolououi, ?u'io,nuri m|adé až nvní: p' Fillaa ostatní pánové netajili se svymi Áá,o,y u pr".'3Jo"."'.i""i"a'ry.ťJ-i''rtay

a pŤed zahájením tohoto ročníku Votnych 'i*e.,i 
"eacri 

již ,,staŤí..zcela dobie,komu svěŤují redakci listu a jakfm il;;; iq p"*a". - Secese z Mánesa budo

wdávati od podzimu t. r. qy'tvarn1y' měsíčník Aťtěl, kterJ? bude věnován nejprvo 303

"íJit"rt"r" 
jako umění koiennému a pak malbě i sochaiství a jenž bude snažit sg

l.o'á.u"""i našeho života v;ftvarného návratem k tektonické pÍísnosti a objektivné

zá,konnosti.

Šp atné pŤ eklaily b eletristické

množí se u nÁs měrou věru ji' kritickou' PÍed několika tftlny ukázal Píehled'

iak bohopustě jest piekládán Čechov ve Spisech, jeE vydá,v6, p. Vilímek. Brzy

ootom Čas demonstroval nevkusnosti a nejapnosti, jichž so dopustil pan

i{rštík na Garšinovi v R,uské knihovně. Dnes piinášíme recensí pí Milady Krausové.

Lesné o Ibsenově Malém Eyolfovi, kde jest usvědÓován p. pÍekladatel pÍímo z ne.

znalosti originálu; a v minulém sešitě dokázala táž recensentka ledabylost a ne.

dbalost pŤekladateli románu Nansenova. A v redakci naší leží obšírn]y' referát

o těžk}ich hÍíších, jichž se dopustil na čarovném románě pí Mathieu do Noailles
Le viságe émerveillé jeho pi'ekladatel v Moderní bibliotéce. A to jsou náhodné
prípadyi kdy někdo dá si práci a srovná pieklad s origináIem; většina pŤekladri

io-uto zkuĚebnému kameni vribec uniká' Není pak divu, že naše literární kultura
jest tak ubohá, jak již jest. Jindy _ na pi. v dobách našich buditelri _ pieložiti
ái"í krriho bylo tvrirčím činem, dílem literárního piesvěděení, inte1igence, vkusu
i jazykové síiy tvoŤivé - dnes jest. to zmeclranisovanou rutinou, lajdáck;y'm a no.
dbal}im fabriúnictvím, špatně placenfm a poťl psa oťlbfvan;ím. A tak dostávají so
nánz literárních děl, která jsou v originále vzorem promyšIené a zvážené péée,
jemnosti myšlenkové i v,lrazové, citové něhy, vkusu i taktu, hrubé, beaduché'
sesurovělé oďitky a na oďitcích těchto učí se pak naše spisovatelstvo i naše obe.
cengtvo' A resultáty jsou pak poďe toho!

Pr 'dy. Reaue rnlailého Slouenska

Tato mladá revue slovenská, která jest již v prili druhého ročníku, sflí a mo.
butní vťrčihledě. V prvním ročníku získaly si Prírdy rytíiské ostruhy vítězn;ím
bojem s jurjevsk;im profesorem Kvačalou, kter;i znovu dokázal starou známou
pravdu, že někdo mriže b1iti vjborn;im učencem.odborníkem (Kvaěala jest snad
nejlepší dnešní znatel Komenského) a pŤitom obmezené a zahluchlé srdce a zlo.
voiná, nešlechtěná duše (poznání, pÍes něŽ klop1/táme i v Čechách každou chvíli).
Poslední číslo 4-5, které leží piede mnou, otiskuje v;,Íznamn;Í článek -z rukopisrl
zvěĎnělého Samuela Štefanoviěe,,,Vystripenie z národnostnej strany... Stefanovič,
kter zemiel nedávno jako staÍec nedalekf devadesátky, byl politick1i kacíÍ slo.
vensk;í; žil v plném osamocení a byl umlčován oficiální stranou svatomartinskou
proto, že se nesnášel s jejím rizk;fm nacionalismem, jak vykládá v této stati. (So
štefanovičem setkal se na Slovensku Jiránek a načrtl jeho portrét ve stati,,Star1/
pán.. v Dojmech a potulkách.) Prridy jest možno upiímně doporučíti každému,
kdo se chco poučiti o mladém duchovém kvase na Slovensku; a že pouÓení toho
jest nám Čechrim navfsost potŤebí, kdo mriže popírati? Jen jednoho nemohu zde




