
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



120 rrapsali kritické stati o vÝznamÚ DvoŤákově, ne aby jej sniŽovali, n}'brŽ aby se

opňeli, jak vfslovně napsal p. Helfert v České kultuŤe, ,,jeho jednostrannémd kultlt,.
jako škodlivému po jich soudu pro modeÍní hudební vjvoj ěesky, stati klidné a věcné

tÓnem i formou _ ani vfroky, které citují ve svém projevu podepisatelé pr'otestu'

nedokazují,,nezralost a nevychovanost.., jimiŽ poctívaj1 oba kritiky - a podepÍené

hudebním i estetickym rozborem díla DvoŤákova. Co bys ěekal od slušn .ch lidÍ
a opraudoulch ctiielrl Dvoňákovych? Že jeden, po pňípadě několik z nich, napíše
jinou klidnou, věcnou, kriticklmi argumenty podepienou stať, v níž dokáŽe pp. Bar.

tošovi a Helfertovi, Že se mflí. Ale to jest mnoho žádáno od ,,lásky.. ctitel Dvo.
Íákovfch, kteňÍ mají sice mistra v stech, ale ne v srdci a v duši. To jest mnohem
pohodlnější sepsati demagogickf novináfukf cár, podepsati jej a zanéSti jej do den-
ních listrll Vyspílati v něm kritikrim ,,nabubŤel1y'ch ignorantri.. a štvát proti nim
českou veíejnostnÍ ulici! Zavolati si na pomoc na cfekt,,komornlho virtuosa.. Fran.
tiška ondŤÍčka, kterf pieloží jejich uražky do jiné tÓniny a štve policajtsk]ÍIn po.
ukazem, že by ,,toho, nikomu v Německu'netrpěli... Pravím piÍmo: odporno je

z toho. Uvažte, prosím, situaci: Dvoiák má desetiletí a desetiletí legie vášnivfch
ctitelrl, mézi nimi i hudební spisovatcle' a nenalezne se z nich snad za dvacet let
nikdo, nikdo pravím, kdo by napsal o ném hudebně historickou a estetickou /cní u,
v nÍŽ by vypsal vfvoj jeho dÍla' karakterisovalje' utiídil je' vysledoval jeho vliv,
vymezil jeho mÍsto ve vÝvojovém dramatě domácím i světovém. A nynÍ pŤijdou
dva miadí hudební spisovatelé, pokusí se o to, byť po svém zprlsobu, rozumu a pň.]-

svědčení, a hudební cech pohazuje je blátem! A tito lidé dovolávají se kultury
a berou. její jméno nadarmol

odporno prostě. Což jsou pánové opravdu tak poŠctilí, že, domnívají se, zastaví
a znemožnl ÍolrÍo kritickf soud a kritickou myšlenku? CoŽ nechápou, nevyslovÍ{i
své kritické myšlenky dncs p. Bartoš nebo p. Helfert, vysloví ji za deset nebo za
dvacet let X nebo Y a Že ji vysloví pakk jejich hanbě, k hanbě dneŠních ,,pro.
testujicích.. cechaŤri, neboť ptljde pak ples ně a proti nim.

Domníval jscm se, Že taková demagogÍe, takové hlasovacÍ manifestace a pochod-
riové pr vody po aíéŤe Hálkově a Šimáčkově nejsou dnes iiž možné. Prožíváme
podivné doby' Zatuchlf a hnilobnf jest českf vzduch a odporno začíná bfti jeJ
dfchat. Všude tichošlápství, klepaŤení, poťouchlost, prolhanost, nešlechtěnošt
a hrubost citová; všude cechaÍení a qrzost i zbabělost zárove (ncboť obojí se do.
ptíuje). Všude nuly, které nemají vlastnÍ myšlenky, vlastního soudu, vlastnÍlro
pŤdsvědčení a chodí si pro ně jako pro dcnní ordre ke svénu dlouhému nebo kula-
tému stolu. Všude slaboši, kterfm se žije dobÍe jen v teplfch, vystlan}'ch rodin-
kovskfch děrách; všude mladí lidé, kteÍí umí jen to trojI: plazit so' intrikovaí a ícro-
risovat. Plazit se k vlivn1fm a vyšším, intrikovat proti svÝm druh m, vrstevníkr1m
a soutěŽníklinr, terorisovat osarnocené. Všude cechy, společky a družstva v1/robnÍ
od básník až do dolnovnÍkri; a všude asekurace vlastnÍ mizerné k Že. A všude kult
lrmoty, peněz, uspěchu, cifry, cifry' cifry; jsou pŤípady, že v Čechách se již tidé
oběsili proto, že ncbyli v majoritě. A jedna jcdiná váše žije v tomío nakyslém
močále' které si dopÍává takovy drze-zbaběl nloderní českf človíček: moci si
občas zaštěkati! Ach té s]asti: moci si občas v houfu zaštěkati na osarnělé! A poda.
ŤÍ-li se takovému nadčlověku dokonce rozštěkati jiné, jakf rájl Jaké vyvrcholenl
štěsti! Ten večer ulehá do postele spokojcnější než Caesar po bitvě u Farsalu.
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