
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.



408 gové v Altoně. A dojalo nás co nejhlouběji, jak jsme spatÍili jedinečn$ poŤádek
v Jeho paplrech, v jeho celém odkazu, když jsme plniti smutnou povinnost á pátrali
po jeho poslední vrili... Liliencron miloval statečnou podnikavost občanského Ži.
vota a myšlenka, že by jeho syn mohl bft hamburskfm kupcem, byta milá jeho
obraznosti. Za nejhloupější legendu pokládá Spiero názor, že Liliencron byl jen
básnÍkem vnějšku, kter;y' neuměl naslouchat hlubinám života. Liliencron byl í bá-
snlk hloubavec a zpytatel_''er,war ein echter Gottsucher,.. praví o něm.Spiero.
Poslední kniha, kterou ze svÍ/ch ,,jemnfch šlechtick;1ich rukotl.odložil, byla Bož-
ská komedie. A tak pod nánosem hloupfch kleprl a laciné ztriviálĎujícÍ"šautony
vyvstává vážná pÍísná tváňvelikého lyrika: byť byl básníkem života, byťsvětlo mělo
v jeho díle pŤevahu nad stínem, jest piece patrno' že i tato poeslá, Jat<o t.azaá
opravdová poesie, byla ztozeÍIa v hlubínách opravdovosti a bolesti, oviem bolesti
stateěné' Článek Spierrivjest, opakuji, kus etického činu: nikdo ner1wa vydán tolik
nepochopenÍ, pomluvě, klevetám, zlobě svij'ch vrstevníkti jako básník a umělec,
na nikoho nehledÍ lidé _ a ne jen v Německu! _ tak tlust1rmi skly pŤedsudkové
nenávisti jako na básníka nebo ]iteráta a nikde není záslužnější než zde vydati
svědectví pravdě. _ Poučné jest také upozorniti našince, kteŤí vydávají často
o své vr1li korespondenci, so|va nebožt,lk vychladt, na rozhodnost, s jakou zakazu;e
v témže listě R' Dehmel, testamentárně povolan 'správce ]iterárniho odkazu Li.
liencronova, uveÍejrlovati listy zemňelého, ,,byť to byl nejmenši lístek korespon.
denčnl... I ty jsou chráněny zákonem autorskjm a kdyby i toho nebylo, zemŤely
nenávidět vykramaÍování drivěrnfch dopisri, a to slušnému čIověku must jiz stačitt
opakuji: nemělo by bft pŤestechnuto ani u nás'

JoseJ Matějka

rnlad1i literát' vážnfch snalr, zemňel 30. července Il909] v 30. roce. Matějka vydal
román Exotikové a v rukopise zanechává Legendu o nedostavitelném chrámu,
z nIž č,ást pňinesla ]oni literární prémie Umělecké besedy; práce tyto ovšem trpÍ
r zn1lmi vadami a s]abostmi uměleckjmi. Lepší jsou některé drobné práce jeho,
které uveÍejnil v poslední době časopisecky; kritickf vfběr z nich a snaá i z ruko.
pisti měl by literární vfznam.

ProJ. Arnošt Kraus

gerrnanista české university, dovrŠil 4' listopadu [l909j padesát let života opravdu
dělného a jiskrného. Prof. Kraus je nejen vynikající učenec odborny, ale i, .ož.r,í.u
váží, duch svérazn;t, nruŽ širokého rozhledu, vzácné opravdovosti, spisovatel dobrf
a temperamentní, bystry kritik literární i společenskf, pracovník kulturnÍ, kterf
nešel nikdy širokou silnicÍ, ale prošlapával si origináIně svou stezku.

Anežha Čenná,kouá,. Slu|t,oaá : Vzpomínhy na Karolinu

Suětlou

Někdejší schovanka Karoliny Světlé podává v této knize neJprve něco vzpo.

mínek na proslavenou romancierku českou, vzpomínek málo vfznamnfch a bele.

tristicky retušovanfch, takže zftácejÍ i trochu toho dokumentárnÍho zájmu, kterf

by snad měly, kdyby byly podány prostě a stňízlivě. Ukazuje se tu znova, jak na-

šinci neumějl vidět psychologicky čIověka vfznamného a jak jsou zdrŽováni od

kaŽdého dr1saŽnějšího a vfznamnějŠího sdělenÍ lichou bázní, aby se nedotkli aure-

oly národního svěíce. Každf fakt se tedy upraví, namočÍ se do fádního syropu

a zuš]echtí se tak, že ztratí všechen ráz a všechnu zajímavost a že lije jen nudné

divade]ní svět]o na osobnost, kterou měI vyložit. Ze všech vzpomínkovfch črt Čer-

mákové-Slukové má největší poměrně zájem kapitolka Záhady: zjišťuje se tu váš-

niv;i zájem Světlé o poslední otázky záhrobní, ale i její vytrvalf skepticism, ktery

vzdoroval optimistickym jistotám Julia Zeyera i sestry jejÍ, Podlipské.

Četbou mnohem zajímavější neŽ tyto nudné a malicherné vzpomÍnky jest druhá

větší část této knihy, Listg duou sesÍer, lisíy ovšem t1ryvkovité a Jen z mládÍ obou

sester, z let 1853_1858. Ukázky tyto živí prání, aby se dostalo veňejnosti brzy

korespondence rlplné a celé ve vydání pellivém a kritickém. Tyto listy vypravujÍ

o čilém duševním životě obou sester mnohem vlc neŽ šosácky povrchní vzpomínky

Čermákové-Slukové' Ukazujt širokf zájem obou sester o soudobé snažení nejen

literární, ale i filosofické a vědecké. Zvláště jasně rfsuje se v těchto listech Sofie

Podlipská; její dopisy jsou chvÍlemi neseny jakfmsi enthusiasmem a jakousi silnou

vírou a širokou prozŤetelnostnou moudrostí, které postrádáte v listech sestry siarší

a slavnější. ovšem usuzovat z toho jiŽ na hodnotu literárního a beletristického dlla

Sofie Podtipské bylo by lehkomyslně odvážné a pošetilé. Velikost literárního díla

činí jeho síla tvárná a básnická a ne blouznivé ozvuky z četby. A že Jest vpravdě

toztiŽka mezi tÍm, co Sofie Podlipská cítí, a tínr, co ěiní, toho podává již tato

zlomkovitá korespondence doklad velmi nepŤÍjemnf. V ní blouzní Poďipská o Ham-

letu a o Hebblově Juditě (r. l858l) patrně jen proton aby později pieložila _

Scribovu Sklenici vody' CoŽ jest doklad ryze českého dualismu, kter1f prostupuje

ce]é naŠe literární dějiny.

Z ainohrailského Městslt,ého iliaailla

byl propuštěn tyto dny dramaturg a reŽisér p. Jar' Kamper za vzájemn;ich rekri.

minácí.- Správa obviriuje p. Kampra mimo jiné z nedba1é četby zadanfch prací

dramatickfch _ v;itka, na níž jest asi něco pravdy: již loni na podzim p. Dejmek

v píedmluvě ke svému dramatu usvěděil p' Kampra z čehosi podobného. Nemán

zvláštnÍch ilusí o literárním a kritíckém talentu ani o režisérsk;fch schopnostech
p. Kamprov1fch: jeho literární práce jsou prostfední a v prvnÍm roce vinohradského
divadta viděl jsem několik kus inscenovanfch jtrn s vkusem dosti pochybnfm

i s invencí ne právě bohatou, a není pochyby, že jest v Čechách alespori osm deset

literátrl, kteÍí 
-by 

p' Kampra plně nahradili ve všech směrech. Ale co uráŽÍ pňi této

aféŤo, Jest lrrubost, s jakou lomozi svÝmi měšci ve svfch vfkladeoh vlastene'ětí
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