
302 p. autor na, povrchu' nikde neopakuje běžné ěítankové citáty, které putují u nász knihy do knihy; všude má pohled 9",ii, a"."""i.e.39.lě k jádru věcí a vynášejícíjejich skryt smysl, aé so io líbí toÁ" 
""to 

ouriti. v J.iaii.p.'Ň"áÉ"e;,oostranR Lteré sqy'm kulturním smyslem i silou karakteri."o"r ů.iá"ir.J^"or.*"y.prolínaqfm pozorováním 
P.uhry"y Vídně, někter;l'm uměleckofi]osofickÝm thesímSchefflerovy PaŤížo nebo jeho Berlína. oro"r'o lo.ia * i'z p" t]i r' lT"Jíu o,.*urvěž kouzeln]/ch historickych.i 

.p;tyarnÍ9rr krás pražsk1ich'""i-''"á.',.[,' ' .',",po zaŤ{kaďe, které bv zasvětilo fantasii pozorávateláv*;'.il;í#,. *o,í
:*].Ť1' aby pojala co nejvíc J""",r '-' 'ízr*.L .o *ož.,o největším: nuŽo, zdojest. o'e na tomto klíěi lpí také'kus uutuy. jesisa1 

1v-ě1něn v publikaci nádherné,obmezené na .mal;l' pooet w,itistrr a téžcě at.t'p*. ua uy uldi"yi."sien oatuaa vydán v malém piíručném formátě J.ako opra^vaovy brevir Ěsteti"c.t<í'klery lestmoŽno oteviít v každé zahtadě, na každém 
"a.e'tí;iláé*;;;;";ě^a ověŤití

i'"# j-#*n,J"pouěenoukrésunazkusobnám *";í-;;ěl.;; j;;"pi"a.n,u,

Secese z Mánesa
Uměleckou událostí posledních čtrnácti dnr1',jest.wystoupení iady mladfchqftvarnikri z Mánesa; jsou' mezi nimi nejen mŇ-malíňi, t. zv. expresionisté, pp.Filla, Beneš, Kubišta, P1c!ázk1, 1111' íl.' 'furž i mladí architekti, jako PavelJanák a Goěár, kteií gvou tvorbou i iauo"y*.í"aením Stylu ukázali již vysokouuměleckou vyspělost a ne.s3or19u .9il " 

u 
"a"t,í,á"t,; 

iv;itvarn;?ch theoretikri a kritikrijdou se Secesí pp. dI Wird a Matějček. ̂*"Jp"jr'yly o tori, že Ái.a, uyu .r'yt"a*kou ďplomatikou etar\'ch.k odchodu 
" 

llaiĚ.''pii;; ;;; í.i.'e.' 
"'i

joty sebedelší a sebeaávokátštejší zaslána-a".s"il." q;boru lna'*". št"ri pn.pustiJi-mladé.k práci ve ̂ spolku a vo Volrr5ích .íĚ"u"n jen zdánlivě a jen naoko:vpravdě. čekali jen na pňíležitost, až vypukne 
" "Jue"'tl,i'i".lT"srr'" 

,"i1*",,"'
nespokojenost s nepopulárn.í. p.og.'*"* 

"pJ;si.r, Voln;ich směrri, aby jimznemožni]i ac tou, ať onou formbu áaBí spolupJci ve spolku. PÍitom ovšem za.chovávali si chytrácky dekorum u-gr".tďur"lai,,osti a^snaží ." 
"'"t,*"ti ,i jui dnes' Všecko, i vyslovená hrubost, byb b';ympatičtější neŽ tato neupiímnosta toto pokrytectví. Kde 'náš se dnes v naseďveíej"o* zi"otJáoI'i"á"t.áiJ"i""*tia pÍímosti, když se dávají na 

2\vttattvi a a;ptom.atitu i umělci? Kdyby byli Ťek'ihned na počátku ročníku staŤí pánové p. Éi]].'i ;;;"d;h;;i']'*".'."í,"'i*'*"s vámi, váš směr jest nám protivrri;i,.pííčr .u 
"s".", 

co my polrládáme za uměleckydobré a zdravé, nepustíme vás |,";;li'' por.ua á5;su.o",.,. ]io',, uuut'in|.u.p.*,,itakové mužné rozhodnosti a pŤímostí ''"ezir_Ěy.r' 'i t't""á.i'."aii'iJ#, uyr"by karakterní. Ále tváÍit.se, že souhlasím s ,,a 5i-, že vít,ámjeho práci v listě,a potají ěíhat ien na oÍiležitost, abych vykoŤ'i.tí p"oti ,,ěmo .,š"obu.nJ niladya.vytlačil jej v prili roč]ríku z listu, -'1 to 
"ĚJ".er"cká p1'ímost a mužná noblesa.StaÍí pánové nemohou se pŤece .oyolououi, ?u'io,nuri m|adé až nvní: p' Fillaa ostatní pánové netajili se svymi Áá,o,y u pr".'3Jo"."'.i""i"a'ry.ťJ-i''rtay

a pŤed zahájením tohoto ročníku Votnych 'i*e.,i 
"eacri 

již ,,staŤí..zcela dobie,komu svěŤují redakci listu a jakfm il;;; iq p"*a". - Secese z Mánesa budo

wdávati od podzimu t. r. qy'tvarn1y' měsíčník Aťtěl, kterJ? bude věnován nejprvo 303

"íJit"rt"r" 
jako umění koiennému a pak malbě i sochaiství a jenž bude snažit sg

l.o'á.u"""i našeho života v;ftvarného návratem k tektonické pÍísnosti a objektivné

zá,konnosti.

Šp atné pŤ eklaily b eletristické

množí se u nÁs měrou věru ji' kritickou' PÍed několika tftlny ukázal Píehled'

iak bohopustě jest piekládán Čechov ve Spisech, jeE vydá,v6, p. Vilímek. Brzy

ootom Čas demonstroval nevkusnosti a nejapnosti, jichž so dopustil pan

i{rštík na Garšinovi v R,uské knihovně. Dnes piinášíme recensí pí Milady Krausové.

Lesné o Ibsenově Malém Eyolfovi, kde jest usvědÓován p. pÍekladatel pÍímo z ne.

znalosti originálu; a v minulém sešitě dokázala táž recensentka ledabylost a ne.

dbalost pŤekladateli románu Nansenova. A v redakci naší leží obšírn]y' referát

o těžk}ich hÍíších, jichž se dopustil na čarovném románě pí Mathieu do Noailles
Le viságe émerveillé jeho pi'ekladatel v Moderní bibliotéce. A to jsou náhodné
prípadyi kdy někdo dá si práci a srovná pieklad s origináIem; většina pŤekladri

io-uto zkuĚebnému kameni vribec uniká' Není pak divu, že naše literární kultura
jest tak ubohá, jak již jest. Jindy _ na pi. v dobách našich buditelri _ pieložiti
ái"í krriho bylo tvrirčím činem, dílem literárního piesvěděení, inte1igence, vkusu
i jazykové síiy tvoŤivé - dnes jest. to zmeclranisovanou rutinou, lajdáck;y'm a no.
dbal}im fabriúnictvím, špatně placenfm a poťl psa oťlbfvan;ím. A tak dostávají so
nánz literárních děl, která jsou v originále vzorem promyšIené a zvážené péée,
jemnosti myšlenkové i v,lrazové, citové něhy, vkusu i taktu, hrubé, beaduché'
sesurovělé oďitky a na oďitcích těchto učí se pak naše spisovatelstvo i naše obe.
cengtvo' A resultáty jsou pak poďe toho!

Pr 'dy. Reaue rnlailého Slouenska

Tato mladá revue slovenská, která jest již v prili druhého ročníku, sflí a mo.
butní vťrčihledě. V prvním ročníku získaly si Prírdy rytíiské ostruhy vítězn;ím
bojem s jurjevsk;im profesorem Kvačalou, kter;i znovu dokázal starou známou
pravdu, že někdo mriže b1iti vjborn;im učencem.odborníkem (Kvaěala jest snad
nejlepší dnešní znatel Komenského) a pŤitom obmezené a zahluchlé srdce a zlo.
voiná, nešlechtěná duše (poznání, pÍes něŽ klop1/táme i v Čechách každou chvíli).
Poslední číslo 4-5, které leží piede mnou, otiskuje v;,Íznamn;Í článek -z rukopisrl
zvěĎnělého Samuela Štefanoviěe,,,Vystripenie z národnostnej strany... Stefanovič,
kter zemiel nedávno jako staÍec nedalekf devadesátky, byl politick1i kacíÍ slo.
vensk;í; žil v plném osamocení a byl umlčován oficiální stranou svatomartinskou
proto, že se nesnášel s jejím rizk;fm nacionalismem, jak vykládá v této stati. (So
štefanovičem setkal se na Slovensku Jiránek a načrtl jeho portrét ve stati,,Star1/
pán.. v Dojmech a potulkách.) Prridy jest možno upiímně doporučíti každému,
kdo se chco poučiti o mladém duchovém kvase na Slovensku; a že pouÓení toho
jest nám Čechrim navfsost potŤebí, kdo mriže popírati? Jen jednoho nemohu zde



304 Bmlčeti Prridrlm: česká rubrika jest velmi mdlá a slabá' bez barvy a odvážného,
jasného pohledu na české věci kulturní, většinou jen jakási -ooik' drobnJ?ch
časov1ich zpráv a noticek. A pÍece jsou v česl<ém kulturním světě lid'é a věci, jež
by nemělo mladé Slovensko míjet mlčky _ na svrij prospěch.

otokar Fischer : Krá,loustuí stsěta

. !,r.rick1 knížečka p. x.ischerova posud sice jen napovídá, ale nápověd'i ty skytají
pohled v intensivní o"itiT život, jemuž skepse a cynism jsou jeir formou odboje
a zvláštním zptisobem, jak m se domáhá autor k dn;ích hodnot a postuluje je.
Jsou místa vanížce p. x'ischerově, v nichž vŤe to zhluboLa a v nichž v}.vážené slovo
nese. jízvy jako ze zápasu, _ místa mně nejsympatičt'ější. Jen v]y'jimečně má bá.
snické slovo p. Fischerovo ričel de]roraění; většinou jest'exponentlm dramatického
boje a tragického zápasu a nese na sobě ráz vnitŤní nutnosii a tím první poťlmínky
stylovosti. Pan Tischer zŤejmě touží sevňíti nejtěsnějším objetím wcnoÉJ; drama.
tickf stav vnit,Ťního napětí nebo pŤelomu, a neleká se někáy proto ani nási]ností
ani nejasností. Snad bylo by možno z většího odstupu vytěžiti umělecky z procesu
víco, vyzískati z něho bohatší a ryšší možnosti v hiedové a tím i niana3si a t<ua.
nější prvky st'ylové _ ale i zprisob p. tr'ischerriv má své kouzlo, iat<o ie-ma kazdé
nebezpetí. Zíejm! sensualism- p.. autorliv není epikurejskj, nJibri má patrné rysy
dyrramiky i heroismu a v posledních číslech knilry nalězá.si pro své uaano nadu;o
a jistoty v;fuaz často velmi zhuštěn;í, vykvašen;i a ryzí. Nen1 mně možno minouti
mlěky z těchto básní na pÍ' ,,Eaan4eli,um,,, v nBmž áošly vnitŤní jistoty autorovy
formy snad nejtypičtější a nejprrihlednější, která má z hbrsk;ich rrtaru i tvrdost
i mihotavou záíi i uzavienou pŤísnost a zákonnost:

Ztozená, k velkému štěstí! svou v li, svrij cit
v oku mi rozsvěť a z6"zrakl priii máš mít.
Blaženrim ostrovrim v tajemiou dáli pojď vstÍíc,
z milosti vlastní se staneme králi _ a víc.

. zde pokryly se dokonale melodika lyrická i logika dramatická a stvoÍily báseř,
}te má naději piežít mnohé, co vystupuje dnes s nárokv mnohem většími. A jsou
ještě jiná čísla v knize _ ,,Píseř života.., ,,Nad Sils Maria., na pŤíklad _ v nichž
vnitÍní hrdost a síla v dobrém smyslu slova moderní roztavi]a sJ a pŤelila se beze
zlomkri ve vnitiní meloďii básnickou. Zde jsou tÓny, které nezazněiy posud pied
p. Tischerem v moderní ly'"ice české v této bojovné kráse a eplgramatické zhuště.
nosti, a za ně budiž rnu náš dík.

Laurent Euraril f
7. ťrnora zemiela v Paííži po ďouhém utrpení jedna z největších spisovatelek

francouzsk;,icb, cel;i duch a ceJ;? umělec, hrab8nka Isabella de La Baume, která
psala..pod m1rlskfm a obÓansk5im pseudonymem VavŤince Ewarda a rimyslně
strani]a se vší literární veŤejnosti. Smit jeji piešla nepcvšimnuta i našimi oficiál.

nímí 1íterárními frankofily, j1ko uniklo jim její dílo, poněvadž v něm nebylo nio

áaist.ovg efektního, nic měikého a koketujícího s populárními instinkty a pŤed.

u.,di.v, u taková clí]a u nás ,,graeca sunt, non leguntur... Pied více než desetil'etím

debuiovala pí de La Baume u Vaniera sbírkou veršri Tables et chansons, verši
často velmi prostymi, ale celé pŤísně mužné krásv a velkého umění. Kniha paďa

náhodou do rukou Rémymu de Gourmont, kter;f objevil v ní několik básní, jež jej

uvedly v rižas svou dokonalostí; i dnes po letech vidí v nich arciďí]a. Gourmont
dorrsal autorovi a odpověděIa mu hraběnka de La Baume' Vznik]o z toho prátelství
ttiajici až do smrti. Verše její, píše cle Gourmont, nemají nic ženského v nedobrém
smvslu sloval není verš méně puclrovan;/ch, méně nyv;/clr, méně nepevn;ich;
jsou naopak tvrdé a sevÍené a diktovány vrilí.,,Její znalosb francouzského jazyka,
jeho pramenri, jeho tajemství byla velmi velká, a za1íma|y ji všeck5' otázky stylové
a gramatické, jak se sluší na pravého básníka, v němž dňíme vždy gramatik...
vrcholná její díla jsou napsána prÓzou: je to Une legon de la vie a Le danger.
Jsou to knihy odvážného, nebojácného pohledu do ukrytého tragismu všedního
života; knihy vnějškem kliclné' knihy vrile ovládnuvší var ilusí i vášní životních.
,,Všude cít,íš znak silné vťrle, která vyměňila si svrij rikol a která jej naplřuje.
Zdá se, že v jejím oko]í nemilova]i ]<nih, které nezdály se odpovídati jejÍmu karak.
teru; odhadovali je i ji jako romaneskní. Četli je nepochybně špatně; znali ji špatně.
C}rápala romanesknost, nežila jí' nesnila jí. Nebylo knih' nebylo žen větší rovnováhy.
Jediné vfstŤednosti její byly upŤíIišené drikazy pŤátelství... Paradox ironie životní
málokdy byl vynesen na světlo z temnÝch vod skut,ečnosti a vtělen v kíišéáI umě.
leckého díla celeji' s menší zttáLou svého tajemství než zde. Gourmont vypravuje,
že v nedávném hlasování, které uspoiádal jak1isi deník paiížsk o žená,ch, ježby
zasluhovaly seděti v Ákademii, ani je<lnou nevyskytlo se jméno hraběnky de La
Baume píšící jako VavÍinec Evrard. Á dodává: ,,Jest tŤeba', aby nejlepší ličlé zrista]i
neznámi' Nejlepší náIežejí jen nejlepším... Proto neradím nikomu, aby nám pie.
loži] něco z VavŤince Evrarda. Ále padnouJi snad náhodou tyto Ťádky do rukou
někomu, kdo čte dobŤe francouzsky a má náhodou vedle toho i literární kulturu,
pŤeěti si Žívat'ni lekci nebo Nebezpečí. A nemluv o nich palr níkomu, nep jčuj jic}r
nikomu, ukryj je, byďíš-li na venku, pod koíen starého stromu.

Topič a salon
vystavuje v poslední době Josefa Mdnesa, ovšem jen zcela fragmentárně a náhodně:
něko]ik akvarelťr a maleb, skizzy a kresby. Mimo jiné jest tuvystaveno dílo mládí
Mánesova Laura a, Petrarca,. kter;im lest u" lczto nadchnout: pravá suchá
školská práce; dále Léto a Švaďena, které jsou nejlepší ba,revrr,i Mánesové,
ale nepodávají pÍesto víc než kultivovanou malbu tehclejšího evropského západ.u.
V kresbách objevuje se Mánes jako mistr rozkošné, aie místy irochu nasládlé
kan':ilény liniové' V akvarelech i jinde jest vidět, jak didaktičnost, kterou si vyrru'
covala na něm jeho doba a nízká kulturní i umělecká riroveii tehdeišího českého
veiejného života, jej zatiLt],a ve vzletu čistě vÝtvarirém. Že di|o Mánesovo zristalo
]"ilŤŤ torsem pŤi všern svém rozsahu a pÍi vsí své mnohostrannost,i, jest patrno
r z těchto vystavenfch zlomkťr a není pochyby, že vina toho leží těžce na českém
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