
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']



422 verejnost' V obojÍm pňípadě nutno vyclrázeti z rrizn1fch pŤedpokladri' Pro školtr
samu nenÍ k umělecké v$chově obrazové galerie nevyhnutelně zapotŤebí. _ PŤí.
roda bude prvnÍm a h]avním činitelem pŤi rozurnné v;y'chově uměiecké, bude byst-
ňit a tuŽit smysly a uěit duši radosti. PĎÍroda budiŽ vfchodiskem umělecké vy.
chovy; ona m že vychovati i odborn smysl barevnf, naučlli se dÍtě pozorovat
na pňíklad barvy květin, oblohy, vod' země, vzduchu, obzorťt. Jen tak beze všeho
zavésti děti pŤed spoustu obrazrl historickfch i náboŽensk;Ích, žárutt, panoramat
Prahy, plastik, podobizen politickych veličin, r zné techniky, rrizného stáŤí, re.
produkce, pojetí, sujctr1, i kdyby to všechno byio vfborné kvality a pňísně vv.
blané, zprlsobí znratek u 13-l41etého venkovského dítěte. Každf obraz má svou
individuelní ňeč, vrini, barvu, rod, vyznání víry - a tomu všemu rozuměti' to
chápati, slovem n-ríti z íoh'o uměIeck3j poŽitek mrižc jen dospěI1i na základě vyšŠích
schopností rozumov ch, pŤedstav asociačních a citovyc}r zkuŠeností životnÍch.
A když jiŽ obruzy pro děti, tedy obrazy pokud moŽno primitiutstické, které podá.
vají veliké a zákiadnÍ city nebo ]inie liclskélro života a barvy nclomené: umění
di|erencouané jesí uměnírn 1rro dospělého ku]turního č]ol'ěka. Leclabylé upozor-
riování a hromadné vodění dětí pÍed obrazy a pŤIležitostné kázání autority uěi-
telslré jest bezučclné, ano škodlivé.

V učit,elskfch časopisech plŠc se nyní mnoho o v1/'chovč unrčlecké, alc kr1Ď scdlá
se často od ocasu: začíná se obtazy, tedy čímsi velmi jemn]ím, složitym, choulosti-
vfm a vzdálen1rm. Málo nalezncš referát o vycházkách do pŤírody, málo studií
o vlivu pŤírodní krásy na dítě, studií, pokud dÍtě mriže vycítiti náladu krajinnou,
v$klad o architektuÍe mÍstnÍ' staré i nové; uvah o tom, pokud a jak prohlubo.
va[i pi'írodopis, zeměpis, dějepis, češtinu, tělocvik, kreslení, zpěv ve smyslu umě.
lecké v;7chovy, málo návrhri o vjzdobě školy květinarni, o uměleckjch kníŽkáclr
obrázkovych, o divadle loutkovém, o hrách a zábavn]/ch večírcích pro děti ati1.

Vel1ké jest nebezpečí, aby pi i  tak zvané umělecké v; ichově neupadlo se v pe-
dantism ncbo ve snobisrno abychom sc neopíjeli a nekiamali prázdn1l'mi slovy.

I pŤi umělecké vfchově bude tŤeba postupovati od bliŽšího k vzdálenějš1nru,
od prostšÍho k složitějšírnu; bude tĎeba nepŤetěžovati vnimavosti dětské a vésti
si stŤ1dně a ule]ně. A budg pĎedevším íňeba, aby učitel sám měl srdce umělecké
a ducha uměleckého, aby umění opravdu rozuměI a b.v-l pln horoucí sdltné lásky
k něnru - požadavek to, kterf za dnešního stavu mohou naplniti jen učitelé velmi
iídcÍ a nevšedně nadaní v tomto sn.rěr,u. Jeť vribec dnes mezi vzdělanstvern oravé
lásky a pravého pochopení a cltěnÍ uměleclrého velrni Ínálo - mnoirem nréně. neŽ
se oLlyčr. jně soudívá

MalíŤi spisouateli
Do Hlídky Času napsal nedávno p. Jaroš článek Emancipace v1l'tvarníkrl od

literát . Vyšta totiŽ asi dvě ncbo tŤi čísla Volny.clr směr , do nichž napsali v]y'[var.
níci po kritickérn článku' Pan Jaroš vítá to jako novou epochu naší umělecké kri.
tiky v tvarné; vftvarnlci mají dost již literátrl, kťeňí jim nemají co povědět nebo
je matou svou filosoťií; v1/tvarníci naučÍ nás spisovatele teprve dívat se na rrmění,
otevrou nám oči; vždyť beztak jedině cenné, co se Ťeklo o v1ttvarném umění, vy.
šlo od vÝtvarnik , od Leonarda da Vinci, Dtirera, Gauguina...

Rozunrná srdečná láska stává se v Čechách, ztlá se, pohádkou; moderní Čech 423

neumÍ nikoho niilor'at touto láskou; všecko, co dovede, Jest jen rozmazlovat jedny

opičí láskou pochlelbnickou a urážet druhé neonraleností' Česká opičí láska zhlédla

se v poslední době na }Íánesu; nenl to Žádné individuum, n$brŽ spolek' a láska

k osobárrr ategorick1fm jest mnolrem pohodlnější a pÍíjenrnější neŽ k osobám fy-

sích1/-n'r. Co dělá l\Iáncs, všccko jest ohrorrrné a ovŠem, co dělá dnes, jest ohromnější,
než co dělat včera: vrší stá le jen ossu na Pél ion. ' .

Proti stanovisku p. Jarošovu dá se namítnout mnoho zásadního' Delacroixe,
Maneta a Rodina na pň. pochopili básnÍci a literáti mnohem dŤíve neŽ jejich ko-

legové: ti lirčili nad nirni jcště ,,otibornicky.. nosem, když dávno jiŽ literáti vy.
cítili a Ťekli jejich tvrirčí sílu a velikost' odbornictví technické nezbystŤuje vŽdycky
jen zrak, také jej často kalí a právě pňed zjevy' píi nichž duch pohlcuje a stravuje
hrnotu. Rozumí se' že co pověděli o svém umění velicí misti.i, ať síaňí, ať moderní,
jest na v$sost cenné - ale pro nás zn| oíázka konkretně' byť trochu choulostivě,
píší.li do Voln1/ch srněrr1 Leonardové a Whistlerové... ostatně mnoho z toho, co
Ťek]i o svém umění velicl mistii, má platnost jerl pro ně; i jejich odpory a nechá.
pání je karakterisují, jsou nutnfm drisledkem jejich v1fsostné osobnosti. Napo.
dobÍ-li tuto metodu menší vytvarníci, jest patrno její nebezpcčí pŤíliš jasně' tak
jasně' že v Německu, kde se rozmohlo psanÍ vytvarníkr1' jest slyšet často jiŽ hlasy
proti němu, a hlasy velmi závažné a vfznamné. A strach z filosoíování o umění
a v umění jest pošet i l f  pňedsudck speci f icky ěesk$: v c iz ině ho neznají.  Tam ani
v1ftvarníci nebojí se myšlení a myšlenky a učí se myslit zcela metodicky a ab.
straktně; Žádnf myslivf č1ověk nebojí se myšlenky cizí; ať správná' ať vadná,
mriŽe rnu vŽdycky prospět; i chybná myšlenka ciz1 m,Ůže jej poučit a orientovat,
tňebas nepňÍmo. Byla v tom zvláštní ironie náhody, že nedlouho po čIánku p. Ja.
roše pňišel do Pralry Bourdelle a doporučoval ěeskfm umělctim studium Descar-
tesova Discours de la méthode, tedy knihy zcela abstraktnl a zdánlivě zcela cizÍ
všemu v1l'tvarnictví.

ostatně co posud napsali v;/tvarníci do Volnjch směr ' nejsou žádné lrriticlié
zázraky. Naopak octl se tam i mnoh truism, kterj bude později liden směšn ,
tak na pi. doporučuje-li pan Jíránek umělci ,,odvahu k upŤímncrsti.. a píše.li:

,,Umění jest dnes téměŤ již jediná Íorn'ra, kde jest nejen dovoleno, nybrŽ pŤímo
nutno podatí se zcc]a upi 'ímně a otevňeně.. .Nu, po mém názoru jest u celém žtuotě
nutno b tí upŤímn:i, ač clrceš.li bft čestn1t' ale právě v unrění uprímnost mnoho
člověku neponrriŽe. UpÍírnnjmi byli i Liebscherové a tisíce jin ch mcdiokrit -

podávali opravdtr otovŤeně sebe - a piece zakrfváme si dnes pŤed jejich díIy zrak
a odvracírrre od nich tváŤ. A stojně rozhodně odvrátÍ se budoucl lidé i od mnohÓho
rlneŠního rlodernisty; čerta pomriŽe mu jeho otevÍenost a upŤlmnost; právě pro ni
budou moŽná od nělro utíkat. Umělci jest tíeba jen ;ednoho: veliké, bohaté' dob.
rfriri [vúrčinri genii zalidněné duše; má.li ji, mriže bfti upŤímn1y'; nemá.li jl' jeho

upŤímnost z jeví jen jeho vnitňní chudobu a odhal l  j i  budoucím.
Chci tírl Ťíci jen jedno. AŽ vlna dnešnlho levného enthusiasmu pro spisující

n}alíi.e opadne, uvidí se, že i mallÍi právě jako literáti psali o uměnl prázdné po.

vídání, pÍeclsuclky a nedorozunění _ snad jiného zprlsobu, ale proto stejně marné
a poŠeti lé.




