
406 Henri Cazalis
básník, myslitel, iékar, sociální estetik a hygienilt francouzskf, zemte| 2. červencc
[1909] v Ženevě v 69. roce. Henri Cazalis, autor knihy parnasistnÍch verš ,,L,Illu.sion.., ktcrou osmkrát pŤepracoval a vydal se jmdny Jeana Lahora a Jeana Ca-
sellllto, hledaje stále sevňenějšího a pňesnějšíIro vfrazu pro svou filosoíii buddhistic.
kého nihilismu a pesimistického lrcroismu, byl jeden z nejušlechtilejšÍch duchli sou.
dobé Francie. Henri Cazalis inspiroval se ideami Johna Ruskina a Williama Morrise
a toužil i ve smyslu své filosofie, která viděla v kaŽdém trpícím bratra, zpiístupniti
krásu a umění širokjm vrstvám lidovfm; a poněvadž vnlmání krásy mi podmín.
kou zdravÍ mravní i tělesné, pŤešel odtud k péči o hygienu lidovou, o zdravou a lev.
nou stravu a piiměŤenÝ, prostf, ale vkusn}' byt dělníkltm a podnítil Ťadu zásluž-
nfch akcÍ tohoto smyslu a učelu. Jako obětavj lékaÍ v Aii-les-Bains ŽiI namá-
havé a máIo vynosné praxi lidové. Jakf dokonal a nadšenf dě1nlk verše byl Ca.
zalis, Jest patrno i z jeho ČtgfueršI El Ghazatiho. PoslednÍ kniha jeho, Le breuiaire
d'un panthéiste, jest sbIrka rrryšlenek a jakási tresť pesimistické a stoické životo.
správy. Markus Aurelius stjká se tu se Schopenhauerem, Pasteur s Epiktetern
a Spinozou. Cazalise ur'edl do naší literatury sv1l'rni pňeklady Jaroslav VichlickÝ'

Dr Eilaaril Lederer (Leila)
l iterát, politicklÍ spisovatel i pracovnÍk českoŽidovsky, advokát v Hradci Jindňi.
chově, dovršil 15. července 1909 padesátf rok. Leda napsal Ťadu básní lyrick 'ch,
povídek a pÍedem her divadelních (Českf Honza, Paleček, Divadelní opona, Mrij
Muky, obecní volby, Právo k životu a Na ostňI noŽe), často bystie pozorovanyclr,
svěŽe nryšlen1tch, pÍi nichŽ nejednou lituješ, žc autor jich umělecky ncdocÍtil a nc-
prohloubil, a d]ouliou Ťadu uvah politick1ich a ktr]turnlclr' Zvláště v;,íznarnná jest
činnost jeho na poli českoŽidovském, kde jest jcdním z prlvodcri pokrclkové secesc,
která vyrnanila do značné níry židovstvo z politického čachraňení a parasitství,
učila je karakternosti a zodpovědnosti ve veÍejnénr Životě. V poslednl době snazí se
vzbuditi zájem evropské veňejnosti pro věc národa s]ovenského a vnésti ji na ne.
strann:Í soud kulturnÍ.

Detlea aon Liliencron
velikf tnoderní Iyrik německ;l,, zernŤel 22. červencc [1909j v Alt-Rahlstecltu v 65'
roce. V Liliencronovi odešel jeden z ncjjadrnějšlch autor německjch, básnÍk, ktery
stál pevně na rodné hroudě a kter1y' v nejlepšÍch sv]Ích pracích osobnÍ zkušenost
a lokální vázanost dovedl rozšlňit v karakteristick .utvar umění všelitlsky opra\'-
dového a zákonného' Det]ev von Liliencron dostal se do literatury pozdě jaio uzrá.
I! muŽ, kter1t proŽil kus bouÍlivého života, poznal svěť a človět<a v inÍru i ve
válce. Jeho historická draInata jsou dobňe mÍněn1l' papír, ale hncd prvnÍ lyrické kusyjeho pŤekvapity zvláštnÍ celostÍ a v1y'raznosti, karakterern drsnym, alc pňitom i vc
svych chvÍllch sensitivnÍm a něžn;y'rn, a h]avně ovšenr tvárnou iilou, srnyslovou
bozprost,ťodnosti a zdravou šťastnou naivnostÍ a pohodou duše colé, ncuairlodané
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inťclektualisrrrcrn a nezcslabené literárnÍmi progranry a int,etrcenli. Piihlásil se tu

o Slovo rozcnf básnílr života, kterf žil jcho kottzlo lačn1y'mi snlysly a naivní odda.

nou nyslí a básnil sr'é básně z duše vděčně dojaté a pohnuté; byly to věci ryze

osobní, včtŠinou ostňe viděné a bez konverrcí literárníclr vyslovené; věci, ktcré na-

hraŽor'aly vni[,Ťním rytnrom, věcnou správností a sLatcčnou hotovostí vnějšlrovf

sty l  a sta ly Se proto vyc l todiskem modorní lyr ické obrody německé: v L i l iengro-

novi jcst kus básnického primitiva, a proto budoval se na něm pozdější vjvoj od.

lišenější a sloŽitější lyriky německé. Rozutní se, Že i uměnÍ Lilicncronovo mě]o své
lrranice, a ltranice někdy dosti uzké: bylyť vymezeny na jedné straně Živoťními
zkrršenostmi básníliovfnti, na stlaně druhé nesclropností l-iliencronovou usoustav-
Ilovati a komponovati utnělecky. Jelro romány, jeho novely, jelto ,,kunterbuntes
Epos.. Poggfred ncjsou dobi.e stavěny (a často nejsou vtlbec stavěny) a p sobÍ
jcn svou intonací, sv m pŤcdncsem, sv:im kouzlem fabulistickfm a vypravovatel.
Sk]im, autobiografickyrn a vzpomínkov m. I v lyrice uniká Liliencronovi sloŽitějšÍ
a subtilnější život duševnÍ: Liliencron jest spíše básník smyslti a nervrl ncŽ duše
a ducha. Ale Li]iencron jen ziídka pňekročoval svfclr pŤirozcn1/ch mezí a kde stojÍ
oběma nohama na své pridě, tanr jest celf a velkj básník i untělec, pÍes to, že ne-
psal deklamací na themata o absolutnosti uměnÍ; byl uvědomělf uměleck pra.

covnIk, k[er cítil povinnost hledati vfraz sevňcnj, zhuštěnf, piÍsny a čist a ne.

usnadĎovati si ho pohodlnfmi licenceni. NejlepšÍ jeho čísla lyrická obstojí čestně
i v nebezpečném sousedství Kellera, Storma, MÓrika a Meycra, a Li]iencron ve
svfch vrclrolcíclr bude z těch, k nimŽ i pozdější rádi se vracívají jako k duclt nr

normativnfm, k ozdravovatel m a k osvěžovatel m.

o zemíelérn Detleau aon Liliencron

vznikla a šÍÍila se Ťada pošetilfclr lcgend, jak již vznikají a šÍiÍvají se o ]raŽdém
vynikajícítn rnuži' Li]icncron b val i tiskem líčen jako veself bezstarostnÝ kum.
pán, bohém, ncdbalf a nepoňádnf rlŤedník, opovrhovatel vším spoŤádan$m měš.

ťan-.kym Životenr, duclr prostf všÍ kritičnosti. Tyto legendy vywrací všecky velni
rozlrodně drivěrnil,pŤítel Liliencronriv, Fleinriclr Spiero, v posledním čísle Das lite-
rarische Eclro a podává nám očištěnf obraz lidské i básnickÓ osobnosti Liliencro.
novy _ kus kr/tsné piety piátelské, již jako následováníhodnlí vzor nemohu dosti
nalélravě doporučiti druh nr i vynikajlcÍch lidÍ našich. Liliencron, vykládá Spiero,
mi]oval sice dobr;i doušek s clruhy a pŤáteli, ale ov]ádal se vždy a všude a nená.

viděl drivěrností a bratňíčkovánl. Byl to šlechtic a voják, člověk značné sebekázně,

vŽdy a všudo rytíi. A Li]iencronova dorr.rnělá nokritičnost! ,,To jest naprost1t ne-

-smysl. Kdo rozpoznal první vclik:y' talent Gustava Falke? Liliencron! Kdo ňíkával
vŽdy jemu i Dehmelovi znova a znova: To zde ještě vadí, zde nekryje se ještě ob.

sah a forrna' to musl bjt jinak, to musí bft takhle uděláno? Liliencront Kdo citil

a s]avil velikost MÓrikovu, dňíve ncŽ byl MÓrike všeobecně znám, hned ve vlast-
níclr začátcích? Liliencron. Musili byste mít v rukou cizí básc Liliencronem pro.

korigovanou, abyste poznali jemnost jeho zraku... I jako uňcdník byl do krajnosti
pŤesn1J, dbal;i a spolelrlivf. ,,Nebylo poiádnějšitro psacího stolu nad stt1l jeho, jiŽ

kdyŽ obfval dva ncpatrné m]ádenccké pokojíky u staré básníŤky Elisy Rehbur.




