
112 jmenován vftvarn5? historik z profese. První číslo nového roěníku jest kompro.
misní ještě, b6"z|ivé, ale doufejrne, že již v čísle druhém pŤikročí nové Volné směrv
k těm veli\y'm zásadn;?m problémrim q?tvarn.1im, jichž osvětlení od nich ěekámJ.
V tom viděl bych vlastní rikol nové rerlalrce: věnovat list pravJím oházkám vju
tvarné formy, uvésti čtenáÍe do m5.s|gnk.'é dílny vJÍtvarného umění, ukázďti
veliké ňetězce dramatické logiky v;ívojové, které váŽou drrešek s minulostí. Volné
směry posud s uměním víc koketovaly, než ie opravdu dělaly; dnes jest swchovaně
na čase, aby samy staly se do jisté mity dilnou umělecké logiky a formy' Úkol to
nesnadn;i a nav sost nevděěnf, ale jestli kd.v, tedy dnes nav1isost nutn1i. Dají.li
se opravdrr do tohoto záslužného díla, nesmějí očekávat nové Volné sm8ry,
že se budou líbit našim lidem. V Čechách, myslíšJi to s něěím doopravd;' a ď!.
duješJi svou vnitŤní logikrr do dťrsledkri, rozejdeš se kde s k;/m a znelíbí$ se kdo
komu. Ále rikolem opravdového muže není líbit se, nÝbrž prospívat a toho pĎál
bych i novfm Volnjm směrlim.

Rodin o moilerní krá,se
Rodina tázali se, co soudí o názoru, že dnes jest krása v pad.ku. Rodinodpo.

věclěl toto: ,,Krásu mťržeme postíehnouti všude. Ne ona schází našim očím, ''uopok,
ony nedovedou jí uzííti. Abych Íekl věc piesně: všechny lidské typ'y, všechny
lidské rasy mají svou vlastní krásu, jest tieba jenom ji objeviti. Úmotcl antiutí
měli prostě zrak, kterjí lmět viděti krásu, kdežto uměIci dnešní jsou pro ni slepí;
to je ten jeditr]i roz<1í1. Řecké ženy byly skutečně krásné, ale jej:ich krása vězela
stejně v myšlence sochaĎri, kteií je vytváŤeli ve svych dílech... Porovnávámo
ženy antické, jak je známe z Ťeckého sochaŤství, s dnešnímiženami z masa a kostí . . .
Ále to je omyl! Národopisně i umělecky jde tu o dvojí rtiznou ragu: Žena antická
náIeŽí typu stÍedornoňskému, jenž existuje podnes a kter1Í se v.yznaÓuje tím, ž,e
hruď a pánev jest stejně široká. Většina moderních Francouzek ''at"zi 
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severnímu, u něhož jest pánev silněji v1'vinuta a ramena jsou užší. Jest pošétilé
srovnávati tento dvojí typ a ptáti se: kde je krása? Krása, opakuji vánt,lest na
štěstí všude a ve všech dobách...

,,Z literárních luh ,o

Padl mně sr.ce náhodou do rukou jen jeďn;f sešit _ bylo to v deštivém letošním
létě -, ale rozveselil mne.víc než ce]é ročnÍky listťr jinJich. Á poněvadž jsem v<lěÓnf
člověk a poněvadž soudím, že není tak zná'mj,, jak by zasluhoval, píši mu zde
bezplatnou rek]amu. oč jde? o tich;f, skromn;/ a ušlechiil1i literární lisi, vydávan;f
v Tňebenicích na pomezí ěeském. J jŽ n6,zev poví ti, že nejde o žá,dnf rváěsĚ1; a pÍe.
vratn;Í orgán modernistick;í': Z|iterárníchl.ohú', Z luhti! Jak to jímá! Jako ly tě
ovál.dech tíicát1ich let minulého století. A opravdu ten celf časopis má, ráz a.sty|
oněch blažen;l'ch dětsk1fch dob české literatury a troufárrr si tvrditi, že |íbeznou
prostoduchostí a svornostáiskou nas]áďostí pÍeděi všecky nejtklivější a nejvíco
mírumi]ovné publikace našeho piedjaÍí. Na exempláíi, kter5;m mne obšťasinila
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iiiil" íi'e, ušIo: cítím se bědně ošizenjm nevraživ m osudem' Ale k obsahu. V ěelo

iiii" ..i"."a"ková podobizna Karla Legra a za ní autogram téhož básnííe: ''Mrtví
.' r"''.oé. My věiíme ve slavné zmrtv chvstání / v tom kraji nežehnaném. /Vstát

;;.í-", byt batry na nás paďy. /A my vstanem!.. Dost.. AIe z žuly tesáno. Pak

í'Ii,i.r.í.ti.ai" o iémz Legiovi, kt'erá vypoví ti věrně, kdy a kde se narodil, kdy

i'r.á" .'oao"ul, a vypočte všecky jeho spisy. Končí: ,,(Básník) těší se dokona.|ému

ia,i"i "my 
právem iěšíme se na další jeho novinky... Jak dojemné a prostosrdeěné
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pozdrav k svátku. A jak osvěžujícíy té dnešní vprahlé kritické

š"a".er Pak následuje íaila pííspěvkri od rrizn]y'ch starších slušn;ích autorri, z nichž

."i"a"" četl isenr jiŽ jinde: i soudím, že je náš v;ítečn1i list bez udání pramene prostě

.,n,ii't""' A]Ě clou jsou jinde. ,,Dr Ferd. Karafiát: Emanuel šlechtic z Lešehradu,

tásnít.-."''sitioista.. čtu v čele čtt'stránkové ]iterárně kritické stuďie a nad ní

oáaoti"''o samotného oslavence s melancholicky vznešenou pohrdou na zpěvn ch

itech. Studie jest opravdu i jinak dťrstojna svého sujetu. Dozvíš se tu na pÍ. jako

htubok]Ích qyasledkri kritické analysy, že ,,Eman. z Lešehradu je tvrircem námě.

síčné ptesie,-ne umělym, nybrž spontánním. Jeho.poesie vznikla'ze založení jeho
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duše ]unatika a somnambu]a... A jinde: ,,Sní, poněvadž je to jeho raison

d'étre, jeho osucll Á to, zdá se, jest driležit]i klíč k vysvětleni jeho osobnosti!..

co ďooo, to cent hloubky, bystrosii, síly. Na stejné qiši je článek Q. M. Vyskoěila,
ktery obírá se zcle záhadou věru ne všední, jež muěí a napíná drahně let již literární
kritiky a historiky. ,,Jak tvoŤím?., t'áŽe se v nadpisu básnická sfinga moderní české

literaiury, p. Quido Maria Vyskočil, a na rrěkolika sloupcích Íeší tento.psycbolo.
gick;i rebuš. Nedovedu ani zdaleka vystihnout všecko bohatství píeskromného
ou"tu p. VyskoÓilova a Ťeknu !en, že za hlavní vinnici na sv5ich pracích pokládá
p. Vyskoril ruiladu, ačko]iv mluví i o jakfchsi spoluvinnících: jsou jimi na pí. lesy
lubaÓovské pro ,,Zákon slunce... (Mystím, že by zasloužily za to, aby je vykáceli.)
Jin oslavenec mého čísla jest jak1fsi p' Petr tr.ingal (zase duchaplná tváÍ reprodu.
kovaná z fotografie), ale nedorostl patrně posud velkosti p. Lešehradovy: má
fotografii a čIánek jen tak na čt,vrtinku fotografie a článku p. Lešehradova. Jin
sioup listu je p. tr'rabša' Á na konci referáty. Asi pťrl kopy knih, domácích, cizích,
špatnJ?ch' dobrych, pošetiiych i rozrrmnJích je tu o,recensováno.. rriznfmi Frabši'
tr'ingaly, VyskoÓily a tutti qrranti a ětu stále v rťrzn;l'ch variantách: Vieie odporu.
čujeme. _ Spisek zaslu}ruje piijetí co nejvlídnějšího' _ Pěknf pieklad i laďné
roucho jelro mile pŤekvapují. _ Jsme vděěni za vydání této knihy snaživému
nakladatelství. Klitika obchodních pŤíručí a poiaťlatel kupeck1y'ch vfklatl .

Proě píši o těcht,o ubožáctvích a dětinstvích? PÍedně, protože toto dětinství
jest jen zdánlivé. Tito t. zv. ,,mladí.., kteÍí Ťádí v tomto listě, jsou jakési zorgani.
sova.né obchoďní družstvo, které vniká do všech |istťr, kde nestojí zrovna u dveií
ně}do s |'otj..v 1uce. Není snad papíru, kterf by neznásilnili, neni tiskárrry, s níž

1v.:::,.il"|i: ,-!.'' slušrrější a v1f"''u-''o;si jako osvěta lidu, je protežují.
1 JeJlcn redaktoŤi nevidí věc oÓividnou, že jest zde jen naprosbá nemohoucnost,
ubohost. pu:to]a a prázdnota, že zde není rric než vtiravost a drzost.

Po druhé: Tento Iist vydává a nakládá městskf tajemník v TŤebenicích, tedy
P"1l |it:.v by mčl vědět, co jcst to životní opravdovosi národní, co jest to národní
Kapltal r marnotratnictví jím. Yzclyť takovy list stojí ročně tisíce; i když se neplatí
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114 honoráÍe, vydavatel musí vydat ročně t,isíce za tisk, papír, klišé. A ty'to tisíce vy.
dávají se pro nic za nic, na podporu a šíŤení bezesporné nicotnosti.

Zde pÍestává smích, zde jest se nad čím zamyslit. Němci čeští nemají alespoů
ani pi,ibližně žádné poclobné literární bědnosti, jako jsou tÍebenické Literární
luhy.

Z Mrštíkoufch literárních kapuciná,d

Po delší době nah]édl jsem zase do Moravskoslezské revue a v ní pokochal
jsem se zase jednou literární exhortou Vi]éma Mrštíka. Ten muž jest nerinavnf.
loni tuším cel.í rok rozléva] náš Zlatorist;Í svou politickou lyriku po cel;ich strán.
kách tohoto v;ítečného orgánu a ani letos neumďévá. Hází jmén5'všech věkťl a lite.
ratur, všech epoch malíÍsk;ich i sochaŤsk;Ích _ botoqf vlašsk;y' sa|áb _, žehná,
i klne, odměiiuje i tresce, umlčuje i vyzpěvuje, svádí i šilhá, koketuje i špatně
cituje, opisuje jné, a že|, i sebe, po dvacáté cituje již Mussetovo slovo. že obdiv
není nic, všecko že je jen láska, a po padesáté snad volá ,,iskrennost.., ,,iskrennost...
Tentokráte rozhodj.l sítě na BŤezinu a trochu i na Sovu (polepší.Ii se, brrde vzat
na milost)' čímž nepravím, že neďbá o ostatní. Ilotov1f ]iterárně kritick;Í kankán
tančí se na těchto stránkách: BÍezina jde ruku v ruce s Nerudou, Mácha s Čela.
kovsk 'm, Gogol se Zeyerem, Herites s Karafiátem, I{olÝ se Stádkem a R,aisem,
Thoma5'er s llolečkem _ samí geniové! Jako by se vrátily doby Puchm;hovy
a jeho školy' kdy se hemžiJo u rrás Vgrgil]r a lloráci, Plrrdary a ovidy.

A pŤitom ta heroická pÓza, s jakou ritočí Vilém l\frštík _ do otevÍen;ích vrat!
TakrveŽíznivost,, s jakou vykiikuje nejošuntělejší truismy jako své objevy! Vidět
zb|lzka spokojenou tváí tohoto miuvky, opilého sebou sam;im, zvukem svého
hlasu' jaké divad-lo pro toho, kdo má smysl pro potvornost lidské komeďe!

Jen dvě perly stylistické ]ovím chvějnou rukou z tohoto moŤe ducha a vtipu.
,,T BÍezína je dokladem toho, že možno z stat sv;Ím celou svou podstatou i Ťečí,

píes t,o piese všechno, že sám ovládnul cizí literaturu a její ieč. Čeho jdní neiloueťlli,
a neď'oued'li, douést, doaetll on _ a to je ta| praa! smysl iloaed,nosÍi.. (1rr). Tomu so
ňíká: mluvit, aby Íeč nestá]a.

,,Segantiní.Siciiián stvoÍil Alpy, ale ne pro Ty'roláky' n;ibrž pro sebe a v sobě
pro cel;f svět, nepÍestávaje b;iti, čím byl' - Italem se vši tvárnou hybností..
atd. (108).

Nu, stvoÍil.li Segantini Álpy pro cel{ suět, pak je stvoíil také pro Tyroláky, poně.
vadž Tyroláci nejsou na měsíci. Jak to citovával rád Mrštik po starém Buťfonovi:
Styl' toť č]ověkl Pňed lety psávaly se takto politické írvodníky Národních listri:
prázdaé, velkohubé, zmatené Ťeěřování o všem a o ničem. Dnes píši se tak literární
čIánky v revui, která chce b;?t representačním orgánem celé mladé literární země.
CoŽ je tak dobr;y' obrazec našeho literárního pokroku posledních let.
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