
224 Jiné generace, Jiné kulturněJší vrstvy; po jejÍm stovníku poznal jsi, že máš pÍed
sebou pÍedstavitelku odcházejlcího romantismu' ale po jejÍm srdci, po je.Jim cÍiěnÍ,
po jejÍch činech viděl jsi, že jsi se setkal se vzácnfm člověkem, s ušlechtilou čast-
nou duší, které nenÍ stárnuti a piekonánÍ časovfmi prtudy a směry. Slečna Sla.
vinská měla opravdovf smysl uměleckf a starožitnickj a sebrala s nevšední láskou
a pietou Íadu krásnfch a cennÝch věcÍ uméleckfch; měla mimo jiné práce Josefa
i Quidona Mánesa, Ámalie Mánesové, Anton|na Chittussiho, Jutiá Marata, pěkno
porcelány a skla, celj autenticky interiér J. E. Purkyně (v něm klavlr kdysi To.
mášktlv) a j' SbÍrkami svfmi obmyslila zvěčnělá s]ečna i4odern! galerii, Museurn
Ntiprstkouo, Ndrodn! diuadlo, Museum zemské.

t Leo Berg
v chaťIottenburce u Ber]ína zemňel l3. ěervence [l908] ve věku 46 let modernÍ

kritik a essayista německ! Leo Berg. Berg byl z prrlkopníkri modernÍho cÍtěnÍ a na.
zíránÍ v německé literatuŤe, do níž vnesl nejeden podnět myšlenkovf. Jeho ponětl
naturalismu v osmdesátfch letech odchylovalo se značně od běŽného nazíránÍ dog.
maticltého; později propagoval filosofickÝ individualism a byl z prvnÍch, kdož upo-
zornili na vnitŤnl pŤíbuzenství Hebblovo a lbsenovo. Z knih jeho strljtc zdel Der
NaluralÍsmus (části byly pňeloŽeny kdysi v LiterárnÍch listech), Der bebermensch
in der modernen Literatur a sebrané studie a essaye Áus aer zeii _ gegen die Zeit.
Redigoval sbtrku monografiÍ Kulturprobleme der Gegenwart'

f Wolter Leistikow
V Berlíně zenriel 25. července [l908] ve věku 42 let Walter Leistikow, spo]uza.

kladatel berllnské Secese a pŤednÍ z modernÍch krajináf německfch. Leistikow
má pevnou slávu v Německu jako klasick! malÍÍ uŽšÍho i širšlho ok;lI berltnrkého,
Grunewaldu i Marky braniborské; dovedl vidět s vnitňnÍ typičností tesknou SeVero.
německou krajinu písečnou a jezernÍ, piicloněnou modÍe čornfm slunečnlkem svého
typického stromu, borovice. Walter Leistikow byl v mnohém směru typickf re.
presentant modernlho berlinského umělectvÍ, duch ukázněn$ do pÍísné věcnosti,
vytěžujÍcÍ zvolna indukčnÍ skoro pracl všecky své vnitŤní moŽnosti. statečnÝ vo
své zamlklé a oddané rlctě k pňirodě i práci, odvráceny od každé fráze a ttbivj po.
hodlnosti, nepÍItel divadelnÍho pathosu i rozmáchlého siláctvÍ. Z poslední doby
Jeho viděl jsem i motivy krkonošslré, podané nevšedním maliÍskfm zorem i vyra.
zem' na něž se nesnadno zapomÍná. V tetošnl vfstavě berlÍnské Šecese má Slunce
v lese, Tyrolské vrclry v zimě a Jeskyně Catullovy.

Architekt JoseJ Otbrich
zemŤel v Diisse|dorfě 8. srpna [l90B] ve věku 4l let,. olbrich byl rodák opavskf;
studoval na vlderlské akademii u Hasenauera, cestoval a pracoval pak nějakf čas
v atelieru otty Wagnera, hlavně na projektu městské dráhy viderlské. Na podzim
1898 postavil na t, zv, Naschmerktě vyslavnÍ budovu Secese, která byla dtouho

tcrčern trrubého vtipu vÍdeltského. Budova Secese jest sico dllo na dobu svého 226

"'"*" 
i mládÍ svého tvrlrcc velmi zaJímavé, ale ovšem nevykvašené a plné strusek

;;;, .- olbrich sárn pňekonal ji v pozdějšÍm svém vfvoJi velmi rozhodně. R. l899
,."'.'an 

byl o]brich vclkovévodou hessenskfm do Darmstadtu a postaven v čelo

ijo r.oroni" umělecké, která měla Ťešit Íadu moderních architektonickjch i umělecko

."J.v.tovÝct' rtkolr1, a byt tu nadán hmotnfmi prostiedky a možnostmi Jistě zá-

,,iao,'it]oa,,:','"'i a také aŽ sdostatek záviděnfmi mnohfm jeho soudruhem. První

umětccká vÝstava darmstadtská založtla, lze tak iíci, evropskou slávu olbrichovu

a vyncsia Inu spoustu prací i mimo Německo. obchodní drlm Tietz v a vfstavní

sÍĎ a svatcbní věž v Dfisseldorfě Jsou poslednÍ Jeho veliké práce. olbrich byl lnno-

Itostrann1/' ta]ent, měkkÝ, pružnf, vášnivf, sensitivní a vfbojnf duch smělého, ale

bezpcčné}ro vkusu a bohaté, jaksi rlponkovité vynalézavosti. Silou Jeho nebyla tak

zákonná typičnost jako lyrickf dar gracie a vkusu a básnické kouzlo; moderní Ví-

deiiané viděli v něm umělce svého duševnílro klimatu. Neobmezoval se na arclri.

tekťuru, navrhoval i nábytek, koberce, vázy, skla, celé interiéry'

V. A. Jun+, bá'sník a feuilletonista česk!

clovršil 8. srpna [1908] padesátku svého života, kterf měl odvahu Žíti po svém a na
vlastní vrub a kterf vedl mimo vyšlapanou cestu českého literátstvÍ. Vystudovav
gymna-.ium v rodném nrěstě Rychnově nad Kněžnou a filosofii v Praze,-obrátil se
r. 1882 do Ameriky, kde prožil osmnáct let života, roz|itého do širších bÍeh , než
na jaké jsmc u nás zvyklí. Vrátiv se do Čech, učil na obchodní akademii pražské,
později byl redaktorem Času; nyní jest profesorem obchodnÍ akademie v P]zni.
První vcršc své tisknul Jung v Sládkově Lumíru 1877 a v Almanachu Máje t' r.,
první pŤcklady jeho z Lermontova pňinesly Květy t. r' Jung Jest znám širší veiej.
nosti litcrární jako klasickj básnÍk-pŤekladatcl velik$ch epos rusk;/ch a anglic.
kfch, Puškinova Eužena oněgina a Byronova Dona Juana; píeklady Jungovy Jsou
clílenr opravdového básníka, kterf se vžil.vcítil ve svou pŤedlohu, v celou její in-
spiraci, stylovf ráz i všecky vfrazové zvláštnosti a traduje její hodnot,y citové i for.
mové s vášnivou oddaností i vzleíem ducha opravdu tvoŤivého. Méně známy, ač-
koliv ncprávcm, Jsou jeho cestopisné feuilletonnÍ práce Prll roku u carské lríší a Eo.
dina Petra BěIa; Jung jest tu originelnÍ pozorovatel i šťastnÝ vypravovatel Živého,
l,Í.r:bas clrsného slova, člověk sv ch myšlenek i citri, ktcrf i tu jde svou zvláštní
tresšlapanou stczkou' vedlc toho má Jung ještě iadu povÍdek a črt feuilletonnÍch,
posud nescbranfch v knilru, a Ťadu drobnych básnt (posléze tištěnfch v Besedách
Času r. l90l); vjběr z nich Jest dlužen Jung nánr i sobě. Činnost jeho doplĎuje
jcště ňada piekladrl z Wilda, whitmana' Ruskina, Turgeněva a otwayova tragedie
osvobozenÍ Benátek, pak filologické prácc: velik;f Stovník anglicko.českf a Anglická
ntluvnice. Pňítel Jung v, p. Lázůovskf, sděluJc mně, že Jung chystá se k větším
p vodnÍm dílrim li[erárnÍm; buď pňán mu k nim všechen zdar.

Spisouatel Vácslaa Vlček
zcrnŤel rra Královsirjclr Vinolrradeclr dne 17. srpna [1908]ve věku69 let. Poměr náš
k Vlčkovi byi pŤÍliš věcnf a umělecky zásadnÍ, aby mohl blti nějak změněn joho
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