
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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