
mennsthal jest mně typick roprosentant právě toho druhu odvozoné clekorační

po".iu, 
" 

,.íi i.oo i p"áce p. Ií*"a'kooy; a ovšem,,,nezabíjel jsem.. Borgiu vribec'

i;rt"z.p.ot"'ioval jlsem piouze proti pŤeceĎování jeho p. Fischerem, jenž chtěl

v něm vidět dílo budoucnosti.

ProJ. Fr. Drtina

tlowšil 3. iíjna padesát let života, bohatého l znamnou prací odbornou i kulturní.

Není zde místa k ocenění Drtinovy činnosti učitelské ani joho odborného díla

" 
áe:i" filosofie a pedagogikv, ale pÍesto jest lutno alespoř -vzp-omenouti 

joho

Myšlenkového oyooi" 
"i.čp.tého 

tástva, našeho nejlepšího rívodrr do rriznfch

iirá."ii.tl'"n dis;iph, knih]' vpravdě ku1turní s vysokfm hlediskem obsahovfm

i ušlechtilostí formovou a pírré iladnJ;ch poťInět životních; ani literát ani umělec

slovesn;y' nepiečto knihy té bez užitku a zisku.

V. Tille: Božena Němcoaá

Y Zlatorohu vydal právě prof. V. Tille velmi pečlivou, objemnou i obsažnou

biografii první ve]ké r^omar'ciérky české. Klidn;ím a věcnfm t.Ónem, širokfm

epiět5;m iokem vypravuje prof. Tille stra,stnÝ život básníŤčin takŤka t,irďel za

tya"Jm; hromaď t"tt ''" row a všude in margine doktádá se materiálem listinnfm
j t"tt' píímo mučivá a rozqrvná v poslední fini Livoba básnííčina, kt'er./ byl

jeďinou kiížovou cestou ponížení vnitíního i vnějšího. Kniha Tillova jest první

ioiti"t'r životopis Boženy Němcové a v tomto smyslu nutnf podklatl každé piíští

literárně histori.cké práce o první naší moderní romanciérce. Pan autor praví správně

v pŤetlmluvě, že bu]doucnost pÍinese snad ještě sem tam doplněk nebo opraví ně.

ktir;7 detail,-ale hlavních obrysťl že již nezmění. Kniha jest provázena 72 poilo.

biznami a 2 faksimiliemi.

Jaroslaa Karnper,

kritik a historik literární a vftvarnick , zemiel 31. iíjna na Vinohradech v 40. roce.

Kamper byl člověk nesporně živé a pružné inteligence, širokého vzdělání' čilého

zivota dušávního a mnohostrannfch zájmťrv i snah, ale také nesporně menší duševní

opravdovosti a menšího tvtirčího posvěcení, než se dnes pÍiznává. Cinnost..Kam.

piova nesla so kromě jeho novináÍského a referentského powolání několiker;ím

iměrem. Nejméně znamená Kamper jako beletrista a umělec slovesnf. Jeho staro.

pražsk 
"o-a'' 

Bílá láska (1904) ukazuje nesporně, žo Kamper nebyl t,vrirěí

áuch básnickf a uměleck;f; pohoďná improvisace tato jest opožděna alespoř. o dvě

desítiletí za šloves''ym 
"y."oi.oo 

českfm a nejednou zabŤíctá v čirou uměleckou

banálnost. Mnohem, -noh"- cennější jsou Kamprovy studie literárně a v}itvarně

historické. Jeho studie o Ž"yu'ooi, Štejharovi,. Máchovi (v Laich1r.ově -České
literatuie XIX. století) jsou práco rrlzné hodnoty vnitiní, alo vesměs dobré rirovně

líterárně historické. So zvláštní zálibou věnoval so Kamper dějinám ěeskébo ďvaďe
a dramatu; sem hledí pečlivé studie o poěátcích novočeského dramatu v soubor.
ném literárně historickém díle Vlěkově a stati o J. J. Kollárovi, Em. Bozděchovi
a L. Stroupežnickém. PŤedmětem zvláštní lásky a zvláštního studia byla Kamprovi
st,aropražská kultura hudební i v;ftvarná, hlavně doba xvIII. století, doba baroka,
rokoka i empiru; z tohoto oboru jsou nejcennější jeho studie o Branďovi a Raine.
rovi a íada menších črt kulturně historickJích. Zde všude byl ovšem Kamper spíšo
zamilovan1y'm mikrologem než historikem velkého stylu' kter;i sleduje a člení
drama myšlenkového vfboje. Ceny někdy dosti pochybné jsou četné pÍíležitostné
studie a články KampToYy o soudob1ích zjevech literárních a v;itvarn;ich: zdo
vkus pÍíliš širokf a nedostatek hlubší myšlenkové a umělecké kázně vtahují
Kampra často v nekritick1y' diletantism a v laxnost soudu často povážlivou. Kamper
byl také redaktorem Lumíra a Květri a jednu dcbu i dramaturgem vinohrad.
ského divaďa' Jako člověk společenskf, jako organisátor a spolkaŤ literární jeví
se dnes ovšem Kamper sv;?m straníkrim zjevem větším a q/znamnějšim než vpravdě
byl; dojdeJi k souboru nebo vyboru jeho prací, zredukuje se jistě soud o něm do
mezí skuteÓnosti a pravdě bližších.

Miloš Jiránek,
malíi a spisovatel, zemíel 2. listoparlu v 36. roce' Jiránkova smrt jest opravdu
píeděasná a jest zde pŤeťat život pln;i slibri a nadějí. Jiránek absolvoval Akade.
mické gymnasium a studoval pak na akademii malíÍské u llynaise; z akademio
odešel pÍed koncem pro neshody se sv;fm učitelom. Jako malíŤ neŤekl Jiránek svého
definitivního slova; hledal, kolísal, opravoval se, pochyboval, stál na kÍižovatco;
na poslední členské vjstavě Mánesově prostiedkoval mezi starfmi a expresionisty.
Jiránek byl čestné srdce a poctiv;y' umělec, tÍebas ne ve1iké síly tvrirčí. Jiránek
napsal také Ťadu článkri v;Ítvarně kritick;.ich, více méně pííležitostn;y'ch, rrizné
hodnoty a rrizné rirovně, ale vždycky čestně myšlen;ich a částo i jernně cítěn;y'ch
a opravdově prožit1fch a osobnostně vysloven;y'ch; veďe toho uveŤejnil i Ťadu
jiskrn1;ch črt a dojmri životních a uměleck;ich, drobné pr6zy, stojící na rozhraní
mezi beletrií a essayí, mezi causerií a skizzou deníkovou. Tato prÓza vyšla knižně
r. 1908 iako Dojm,y a potutrkg. Jako literární dilo byla u nás, kdo okouzlujo stále
jen dojmovost a fragmentárnost, náladovost a pblotoá*á skizzovitost a kdo
grasírujo pŤedsudeěná nechuť k definitivnému a objektivnému vyhraněnému
ritvaru myšlenkovému i literárnímu, zhusta nehorázně pŤeceĎována, a pÍecenění
to vymstí se snad u budoucích na jejím autorovi; pÍes to všecko jest to míá a teplá
kniha, která svědčí, že ělověk, jeni ji napsal, ár svuj pěknf duševnl žíyot.

PoaážIiuá, raila

Y l. čísle nového ročníku Lumíra referuje p. IÍanuš Jelínok o nové hŤo
p. Hilbertově Patrii. PÍitom rozhoÍčil se nad barbarskfm jazykem nové práco
p. Hilbertovy a vybízí representanty správy divadelní, aby opravili a zušlochtili
g6mi, nemá.li pro to již autor smyslu, češtinu páně Hilbertovu. .Šbaa, že Národní
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