
420 V lkt:ět su ětoa lch liter atur
sluje nová sbÍrka krásné prÓzy pĚekladové, jíž vydává u Melichara v Hradci Krá.
lové náš spolupracovník p. otokar Šimek. Novf podnik chce pňihlíŽeti k hodnot.
nfm klasickfm di] m světov ch literatur a oznamuje Jako svazky prvního roě.
níku romány Ed. Goncourta, Gottfrieda Kellera, J. Reada, G. J. Gejerstama, H. de
Balzaca. Nevím sice, podaŤí-li se mu' co slibuje mimochodem, totiž regulování
a omezení pÍekladové nadvfroby české (koŤeny tohoto zla jsou hlubší a nevÍm,
brousÍ-li se kde již sekera, kíerá je vytne), ale učinÍ jistě dost, podá-li do roka ně-
kolik knih opravdu umělecky a básnicky hodnotn}'ch v pŤekladech dokonalfch
a uměleckfch i se stanovíska českého jazyka a české stylistiky, rlkol mnohem ne.
snadnější, neŽ se obyčejně soudívá. Šťastn}i poěátek byl učiněn s rozkošnou Chérie,
s poslednÍm romángm Edmonda de Goncourt.

Nerud,oaa bá,seil, Motto rnlch písní
kterou otiskujeme v tomto člsle, není obsaŽena ani v sebranych spisechjeho, ani
nebyla, pokud vlm, otištěna posud v některém časopise. Básně té dostalo se mně
laskavostí pana ŤÍdícího učitele Fr. Jurka ve Vranové na Moravě, kterf vypsal
mně takto jejÍ vznik: Na jaŤe r. 1883 došla v1y'boru někdejšího Akademického čte.
nárského spolku žádost oktavánrl gymnasia píseckého, aby na llstky o zlaté oÍÍzce,
které byly pŤiloženy, opatňil autografy pÍednÍeh literát a literátek praŽskfch;
mělo z nich byti album, jež oktaváni chtěli věnovati do bazaru ve prospěch Ústňed.
ní matice. Pan Jurek zastoupil svého pŤítele, jenŽ byl vjborem pověŤen návštěvou
spisovatel , avšak odjížděl na venek, a vybral se o velikonočních prázdninách
v bÍeznu 1883 k někter}rm lit,erátrlm, mezi nimi k Nerudovi, jenž bydlil tehdy
v Konviktské ulici' KdyŽ mu podal p. Jurek kteréhosi rána lístek a vysvětlil,
čeho se po něm žádá, vyzval Neruda návštěvníka, aby si pŤišel znovu odpoledne,
že vyplní zatím osmerku. A v ustanovenou hodinu nalezl p. Jurek lÍstek již pŤi-
pravenf; byl popsán básni Motto mJrch písní, kterou věrojatně sloŽil tehdy asi
schvá]ně Neruda. Pan Jurek, vÍelf ctitel Nerudrlv' dŤíve neŽ odevzdal lístek v Aka.
demickém spolku, opsal si básefl Nerudovu a z opisu jeho otiskuji ji dnes. Zna.
teli poesie Nerudovy není pochyby, Že jest to ryzÍ Neruda'

Wie ich es sehe
Tato první kniha Altenbergova vycházl nyní v českém pŤekladě v Knihovně Zlaté

Prahy. Nevlm, kdo ji pŤekládal, ale ať ten, ať onen, jiŽ název sám pŤeložil nejen
nečesky, ale i nesprávně: pÍeloŽil totiž Jak iri to vidím' Altenberg sám vŠak pro.
testoval proti tomu, aby se kladl pŤÍzvuk na zájmeno ich. Y knize Prodromosl
(2' vyd. u Fischera 1906) nrá na st,r. l55 črtu Individualista, v níŽ píše: ,,Když
vyŠla r. 1896 má kniha, rozpŤádaly se mezi těmi několika čtenáii. kteŤÍ měIi

v bec na ní rlčast, ěasto prudké rozklady, má-li se klásti pÍlzvuk Wie ich es selre 421
nebo Wie ictr es sehe. Toto poslednl piízvukování jesí jedině sprtiuné,,, pravl Alten.
berg a vykládá pěkně, Že bfti individualista není b;ti jedineč'nf vfstÍedník. A opa-
kuje znova: Es darf nicht heíBen ,Wie jc es sehe.. Es muB heiBen ,Wie ich es
sehe.!,. Jak! jest to však pŤekladatel' kterf hned chybn1rm názvem knihy dává
čtenáÍi kÍivf zornf hel na celé dÍlo? Jcdině správnf českf pŤeklad Jest tedy: Jak to
vidím, a ne Jak já to vidlm.

o školních galeriích
Posudek o školnÍ galerii pardubické v 22. čísle minulého ročnlku nestavl se proti

ntyŠlence ško]ské umělecké galerie, kritisuje jen nešťastnf pŤípad konkretní. Že je
v učitelstvu mnoho dobré vt)le, ani o tom nenÍ treba pochybovati, a rovněŽ jest
jasno, Že kol jest obt1Žnj a choulostiv1y'. Ale právě proto mělo by se k němu pÍi.
stupovat s největší obezietností. Učitelstvo nemťlže se spoléhati pouze na sebe
samo, tŤebas bylo si i dobre po st,ránce pedagogické vědomo učink v uměleckého
díla na duši dětskou. Unrělecké galerie v Kyšperku, Mladé Boleslavi a v Pardu.
bicích jsou kňiklav1fm dokladem, kíerak sebelepší vtlle a pedagogické zkušenosti
mohou zaběhnolt po uměIeclcd stránce na scestí. ZÍizujÍc| kruhy nebfvají si ani
v jasnu o tom, co jest umělecké a co nikoliv; každ! akad'emick mallĎ' neŤku.li
amatér, tvoŤí již dle nich uměIecká dÍla hodná, aby byla podávána dětem. To je
prostě věcná nekritičnost a neznalost. Dále ukazujl tito pánové jako aranŽéÍi často
nešťastnou ruku. V Kyšperku majl na pÍ. pletené (l) rámy z košikáŤské školy,
i jinde rámy, lišty jsou vesměs nevlrusné (pseudosecesní prkénka v Pardubicích),
a co h]avní: zapomÍná se, že obraz, unrě]ecké dílo, potŤebuje okoll, a to zvláštního,
sladěného ofuolí intimního, jež má pňipraviti celkovou náladu, aby oko sváděno
bylo na obraz. To jsou vlastně věci samozŤejmé a lze jich docÍliti často velmi lehce.

Ndměla.li pardubická galerie do nedávna zvláštnÍ místnosti, bylo by lépe ne-
zaraziti ani hiebÍk pro obraz.

Uvedené galerie zakládají si na množstul nashromáŽděn ch nebo vyvěšenjch
obrazrl; i to je omyl. Zde musí platit zásada: čím méně, tlm lépe _ ale všecko
budiŽ vybráno s pňísnfmi požadavky duše umělecky cltící a umělecky vidoucí.
Ani tu nejsou pňekážky tak hrozné, nutno b;Íti ve spojení s v1y'tvarníky v Praze
a rámování prostě svěňiti dobré praŽské firmě. Jen Žádnou všednost a banalitu,
jen žádnou hrubou dekoraci maloměstskfch tapecírrl a kÍiklavf nevkus holičskjch
oficinl KdyŽ umělecky vychovávat, toŽ vychovávat.

Za pňíklad vzorné umělecké galerie moŽno uvésti galerii v Kutné HoÍe, která
bude instalována architektem Novotn;y'm a JejÍž vfběr učiniti někteÍÍ členové Má-
nesa; galerii poŤádá učitelstvo, a p. učitel Chmelík v Kutné HoÍe poučí jisíě rád
pana Ťeditele Jirouta.

Trudné zjevy Špatně poŤÍzenfch galeril školskfch budou se na českém venkově
množiti, pokud zde nebude kursrl pro uměleckou vÝchovu učitelstva po prikladě
hamburskfch učitetrl, nebo pokud nepiijde nová generace, které umělecké cítění
bude integruJícÍ souěástkou vzdělání.

Posléze: otázka uměleckfch galeriÍ není u nás dosti prodiskutována. Nevím
v bec, jak si pÍedstavují věc pánovér uměleckou galerii pro školu a zdroue ptol . [Viz Kriíické projevy 6, str. 140 a n']




