
I18 ctideník Ženskf svět, kterf založila r. 1897 a dlouho rlspěšně redigovala. o ob.

sáhl6 knize Jejích statí a článk feministickfch ,,Ze Ženského hnutÍ.., na podzim

t. r. vydané, psal jsem nedávno v tomto tistě; kniha ta, aěkoliv pojala asi Jen tŤetinu
všíjejí ěinnosti feministickoessayistické, objímá skoro dvacet pět let práce, vytrvale
a methodicky konané. Z pozrtstalosti budou brzy vydány kromě ,,Drašara.. po-

v(dky ,,Z lidu a pro lid.., ,,Vfchodočeské potulky.. a snad i druhf svazek ,,Úlomkrl
žuly..; i ,,Ženské hnutÍ.. bylo by snadno doptniti o druhÝ svazek z některych novfch

studiÍ toho rázu -,,Genialita citu.. v PĎehledě nedávno uveÍejněná Jest zvláště
hodnotná - a některfch starštch prací v prvním svazku pominutfch.

ProJ. Emanuel Peroutka zemŤel

22. listopadu na Vinohradech ve věku dvaapadesáti let. Peroutkou, profesorem
klasické archeologie na ěeské universitě, odešel neJen znamenitf odbornÍk a badatel
vědeckf, ale i vyspě1Ý a ryzí kultttrní duch i myslitel, znatel politické, spoleěenské,
vědecké i titerárnÍ kultury antické, z nejlepších, kolik jsme jich kdy měli. PrvnÍho
prehistorického dílu jeho velce pojatÝch ,,Řeckfch dějin.. dotkl se ve IV. ročníku
Noviny dr Vlastimil Kybal; a Jeho studie ve Filologickfch listech, na pŤ.

o Juliánu Apostatovi, nebo v Novině o Platonově ,,Politei.. měl by znáti každf
českf vzdělanec _ tolik kulturních podnětrl Jest v nich. Emanuel Peroutka zemňel,
když se rozbihal ke svfm neJvlastnějšÍm cílrlm vědeckfm.

Frá,ř'a Šr ámek : Flnrnmcn

S tlmto titulem težÍ pŤede mnou slušně vypravená kniŽka moderní beletrie českÓ
v šarlatové, poněkud sensačně myšlené obálce, kterou mně poslalo lipské naklada.
telstvl, a zprlsobilo mně tím' povím zpŤíma, radost. Neboť zde jest konečně pravá

cesta, dristojná ěeské poesie, Jak Jíti do Německa: tak totiž, aby ji pŤekláda|í němečtl
Iiteráti a nakládali iěmečtl nakladatel - jako němeětí literáti pfekládajl jiné bás.
nÍky, francouzské, anglické, italské, španělské, provengalské, polské, srbské etc., pro

lejich básnickou hodnotu, a němeětí nakladatelé vydávajÍ tyt,o pŤeklady pro jejich

literárnÍ zajímavost a s nadějí na zisk. To jest jedině zdravf a správnf poměr
a poměrjedině ěestnf a prÍpustnÝ pro naši poesii a naši slovesnost,. Cesta posavadní
byla nejen nezdravá, ale pŤímo do směšnosti potupná pro nás; míním totiž ten zp .

sob, že knihu českou pÍeloŽil do němčiny nějakf Čech, tÍebas žurnalista česko-ně-
meckf nebo soudnÍ rada, ať aktivní, ať pensionovanf, nebo c. k. profesor, p sobÍcl
obyčejně na německé stÍední škole' naložil ji ěeskf nakladatel pražskf a kupovali

fi češt,í tatíkové sv}?m syn m nebo dcerkám, aby se na takovém pňekladě dotvrzo-
vali v němčině - neboť' nemusím snad dokládat, že německf nakladatel takovouto
publikaci českého P. T. kolegy nevyloŽil ani v nejposlednější vitrině. Jakjsi českf
nakladatel pražskf zaloŽil dokonce celou knihovnu německfch pŤeklad z českfch
a slovanskfch autorri, do nlŽ rrlzní ěesko.němeětí ochotníci literárnl, většinou staršÍ
páni, kteÍÍ chodili do německfch škol a Žili tcdy v i]usi, že umějí německy, pÍeklá.
dali bezbarvou, beznervní a rlzkostlivě čistotnou, žel však nečitelnou němčinou
některé české autory, hlavně z domácÍho nakladatelstvÍ. Mohu Ííei, Že dávno ne-
zarděl Jsem se nad ničím tak, jako nad tímto podnikem nakladatelskfm: ÍalrÍo vnu.

covati se Němcrlm! TakÍo obelhávat samy sebe a k]amat samy sebe! A kdyby za 119

nic jiného, jen za to, že smjvá s nás tuto skvrnu, vÍtám německf _opravdu ně.

mecky, neboť poŤídil jej německf básník a naloŽil JeJ slušnj iÍšskoněmeckf nakla-
date] - pŤeklad Šrámkovfch povÍdek. TÍm nechci ňÍci, že bychom měli bjti v{záni

něJakou zvláštní vděčnosti německému nakladateli nebo německému básníku za to,
že si povšimli modernl české literatury a sestoupili k ubohé Popelce. Nikolil Silnf,
zdravf národ miluJe svou literaturu pro ni samu, proto, Že jest nejvyššlm vonnym
a opojnfm květem jeho bytosti, čÍmsi, co koňenÍ život a ěinÍ jej hodnfm, aby byl
žiu a hodnotí si sám vnitňnlmi kriterii své konkretné potŤeby a rozkoše své básníky
a nezneváŽL si proto svého básnÍka, že mu snad náhodou nepÍišla cizina hned na
chuť, jako nebude hleděti s větší rlctou na jiného proto, že právě Jeho vyvolil si
cizÍ nakladatel a pŤekladatel. Jsme, co Jsme vnitÍní svou cenou _ svět, a budiŽ sebe-
širší, nic nám k tomu ani nepŤidá, ani nám nic z toho neubéÍe. Nikolil Silny národ
dívá se na cizinu, která pňekládá jeho básníka, ne jako na věÍitelku, njbrž jako
na dlužnicil pŤelévá do své čÍše jeho vlna _ a to nenl pŤÍležitost k líbání rukou
nebo k Jinfm projevtim enthusiasmu.

Tedy takto, s touto čestnou stŤízlivostí, hledim na pÍeklad p. Picktlv a v tomto
smyslu jej vítám. Někdo jiny bude snad pĚÍti se s p. pÍekladatelem o volbě autora,
ale já toho neučinÍm, poněvadž volba tato jest privatissimem pŤekladatelovfm,
pokud jest pÍekladatel opravdu umělcem, a toho dtlvěfuji se do p. Picka, a ne
emeslnfm vfdělkáiem; jen pÍekladatel sám zná poslednÍ spŤIznění, které jeJ vedlo

k autoru tomu a ne k autoru jinému. Za p. Šrámka nemusíme se ostatně nikterak
pÍed Němci stydět; Jest to mily ěestnf člověk a milí opravdovf, čestnf spisovatel
_ a to postačí plně.

MyšIenky a aforismy Tilschoay
V LumÍru bylo otištěno několik stránek jakfchsi denÍkovfch poznámek

a zlomkrl prof. právnické fakulty Tilsche, zemÍelétro v Iétě t. r. Tyto riryvky ne-
jsou ve své náladové skepsi a ve svém náladovém titanismu nic než ozvuky a pa.
zvuky z Nietzsche, ale chudé a matné, bez jeho kouzla vÝrazovébo a síylového.
Nezmirioval bych se o nich, kdyby i vážné tfdenÍky české nebyly usoudily z těchto
zlomkrl, že v Tilschovi ztratil národ ''geniálnlho myslitele.., a nemluvily o této
hrstce nápadú někdy barokních, jindy unavenfch a otŤepanfch Jako o ,,duchovém
odkazu mladé generaci... Geniálni moderní myslitell Jak se v Čechách lehceroz-
dává tento titult A jak jest to k smíchu tomu, kdo se zamyslil někdy nad opravdo.
v1fm geniálním myslitelem rroderním, ať jest to Boutroux nebo Bergson, Croce

nebo Eucken.

Aféra daoíákoaská'
Nedělní denní listy pŤinesly ,,protest.., podepsany asi tíicíti hudebníky, proti

ply snižování genia Dvoiákova, jehoŽ prf se dopustili svjmi statěmi ve Smeta-
novi a v České kultuŤe pp. dr Josef Bartoš a dr Vlad. Helfert. Nerozhoduji
o meritu sporu - nejsem hudebnÍ odbornik _ ale mám jasnj a určitÝ soud o |ormě
projevu oněch tňicíti pánr1, neboť tito pánové dovolávajl se ku]turnosti a forma
1est právě karakteristick}tm v razem kultury. Co se stalo? Pp. Bartoš a Helfertr




