
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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