
312 Frieilrich Spíelhagen,

proslul kdysi romanopisec německ;f', zemŤel 25. rinora, dovršiv 82 let. Spielhage1
pÍežil o mnohé desítiletí nejen svou slávu, ale i vrcholy své tvorby snížil bezděky
pozdějšími mdl;ími pracemi' (Nejlepší díia jeho jsou časové a tendenčně liberální
romány Problematische Naturen (1860), první jeho volik1í rispěch, dá]e Die von
Hohenstein (1863)' In Reih und Glieď (1866), Hammer und Amboss (1868),
Allzeit voran (1872) a Sturmflut (1877).) Spielhagen byl dowšitelem Gutzkorvova
časového románu liberálně měšéanského, poslední representant a hlasatel idejí
Mladého Německa a oběť žurnalistického moru v literatuíe, tendenční propá.
gandy a rozkolísané beztvárnosti umělecké. Spielhagen nedoveď se dostati pro
samou osvětáňskorr tendenci a intenci k ryzímu básnickému názoru, k YJ.šší
básnické objektivitě a sltrnné spravedlnosti tvrirěí; místo karakter podával sche-
mata a vykonstruované loutky, které Ťečnily mnoho a často rozumně, s ohněm
a vervou' ale jimž scházely hlubší zdroje a prameny života. Na tyto základní ne.
básnické rysy ukázali ostÍe v osmdesát}ich letech bratií Hartové v jednom sešitu
sv;ích Kritische lVaffengánge a stali se tak hrobaÍi jeho slávy, neboť kritika
jejich zasáhla opravdu jádro otázky. od té doby odvraceli se od něho literáti
a posléze zpronevěňily se Spielhagenovi i široké vr.stvy čtenáiské' Dnes veďe stín
dostávají se ke slovu i lepší stránky Spielhagenovy, Z6,k1aďni básnické negativnosti
Spielhagenovy není ovšem možno popŤíti ani zastííti; ale poukazuje se k tomu,
že byl muž opravdu vzdělan;i a karakterní a také jako literát že měl mnohem
větší smysl než Gutzkow pro techniku a komposici románovou.

Petr Branill. Prémie Umělecké beseily na rok, 7917

Živoi, díLo a uměleckf q,'avoj Petra Branďa známe posud spíšo v celkové siluetě
než v prokresleném a peělivě zváženém obraze. Ke koneÓnému kritickému a histo.
rickému zíétov6,ni s ním bude asi qy'chodiskem vJistava děl jeho, projektovaná
na podzim letošního roku v R,udolfině. A1e již dnes jest jisto, že v]y'tvarnou silou
a vlastními nalíisk;imi kvalitami pievyšuje znajmenitě Karla Šl<rétu a že ne Škréta,
n;fbrž Branď jest velik1y' malíÍ českého baroku. Umělecká beseda podrrilr.|a ve
své letošní prémii pokus popularisovati tento kritick;í soud a píiblížiti zájmu šir.
šího.obecenstwa vyznamné a typicky krásné dílo Branďovo osmi autotypiemi.
Skoda, že v;iběr byl jednostrann;i a obmezil se skoro jen na obrazárnu Éanonio
strahovské. o mistrov;?ch velk ch a vznešen1fch komposicích figuráln5ich nedo.
gtane se majetníku publikace besední skoro názoru, zvláště kdvž obraz Smrt
sv. Jana Nepomuckého budí vážné námitky, aby byl pŤipisován branďovi. Bylo
by žádoucno, aby album Brandlovo bylo záhy doplněno druh1y'm dílem, v němž
by byly reprodukce jeho nejkarakterističtějších figurátn;-ich komposicí oltáiních.
K albu Branďovu napsal slušn;i informaění rivod p. Jaroslav Kamper.

Tomslc!: ,,Talrové romány nyní nejsou. 313
Nechceto snad ruské?..

Pikoutt čItíma: ,,Ale, cožpak jsou iuské romány?..

Ústíedn,í jednata čes.hlch žen

poŤádala pi'edstavení divaclelní, rozprodala sama divaďo a zvolila, nebo nechala
-ii zvolit, nebo pÍipustila, aby pod jejím protektorátem byla dávána německá ope.
reta, jako bychom neměli českého umění a jako by nebylo vá,žlého umění. V;imluva
se asi bude-shledávat, ale omluvitelné to není, má.ti Ústiední spolek česk1y'ch žen
na mysli jen poněkud vážné národní a kulturní cíle. Náš národní život proměůujo
se Óasto ve frašku. Máme spolky národně záchranné, které lrrají ve prospěch od.
něměování nejplošší německou literaturu. Máme spolky, které se snaží o vážnou
riroveĚ národní, a chodí prodávat lístky na německou operetu a prop jčují tomuto
pŤedstavení svoji slovanskou firmu. Sl;ícháme snad, že německé ženy v Praze
Lrávají práce české? Nikoli. Německé ženy v Praze mají program nerichylně ně-
meckf, opravdovf a v6'žtt!,. Zvou si svoje nejlepší lidi a starají se o sÝou nejmladší
literaiuru. NÍy toho nepochopíme až ve chvíli, kdy so ve branách města objeví
pruské pikllraubny. Prozatím jsou již za Mělníkem!

1000 nejkrá,sněj{t,ch nouel ]000 suětoulch spisouatel

S tímto bombastickfm názvem poěal vydávati p. Tr. Sekanina u J. R. Yilímka
sborník kratší krásné prÓzy domácí i cizí, jehož první sešit leží pÍedo mnou. obsa.
Iruje šest beletristick;Ích prací tu lepších, tu horších od }Iilberta, Gorkého, Jacob.
sena, Maeterlincka, Turka Nedždeta a B,ichepina, zníchŽ však vfznamnou náhodou
nelti an.i jed,i,rui love|ou. Jsou to povídky nebo črty a obtazy, ale ne novely. Není
plané hnidopišství, pozastavujiJi se zde nad tím. Literární kritik jako p' Sekanina
měl by veďct, jatry vzácn,! ritvar fabulačního uměni jest pravá novela, na jak

pÍísné podmínky formové jest vázána a jak zÍídka dorristá umění prÓzové té krysta.
lisační}yzosti, čistoty a typiÓnosti, aby se smělo mluviti o novele. Kdyby nělrdo
slíbil čt;náistvu 1000 nejkrásnějších sonetri a v prvním sešitě sbírky nalezl bys
všecko jiné - terciny, stance, mafuigaly, rispety, gaze|y _ jen ne sonety, smál
by se kdekd.o, a pĎece pÍípad p. Sekaninťrv není o nic absurdnější. Mezi spisovateli,
jichž práce slibujo sbírka p. Sekaninova, čtu autory, kteÍí nikdy nenapsali žádné
novely a snad ani napsat nechtěli; na pí. Herbena, Šlejhara, Herrmanna, Holeěka'
Pan Sekanina zneužil prostě slova novela, to jest patrné. Álo jde o to, že slova
a pojmu novela nesmí se zneužívat, jako se nesmi zneužívat slova tragedio nebo
jiné poeticlré kategorie. Alespoí potud, pokud nejsi estetick1i nihilista, jemuž jest
každá forma quantité négligeable a kterf vribec hledí jen k ,,obsahu..' ať jest
podán improvisovan5im feuilletonem nebo obtížně a dlouho hledan;Ím a ryzo
vyŤešenfm dramatick1im stylem Ibsenoqy'm nebo románovfm stylem Flauberto.
qy'm nebo novelov1í'm stylem }íeriméeovfm; alespoř pokud věiíš a soudíš, žo kom.
posice a krystalisaco formoví jest podstatn1/ živel básnické tvorbn kbetÝ z tÁže
látky jodnou vyváď d.iamant a podruh uhlí.




