
170 si]ně rytou linii plastické krásy' Ty cenlm také ncjv;iše ze sbtrečky p. Jelínkovy, po.něvadž v nich vidÍm nejprivodnějšÍ ier'o tJn' ť;Jil;'il;í'"":'"ťo' 
" 

básnickémfondu p. Jelínkově bylo by vŠak tiebá věBích t,kázek,neŽ je piítomn ch doset čísel.Není to ztracenf debut, ďovecle-li básník z piIťomné ukázky jíti vfŠ a dál a praco.vat odliŠnějŠím, vÍce svynr 
" 

p" 
"""l^.."saci 

a reliefné:sr áir<ci ,,/up;"t1,,,' stylem.To, co podává. p. Zauadil ve své objemné porrrěrně kníŽce, jest jeŠtě bezvyraznámdloba, otňepaná banálnost, krátkodeclrá ma]ichernosť a r'"aailar.ila beZmyšlenko-vi tost .  Sem tam š]ehne j iskra v jednom Ťádku, aby., ,n a.une* 
"r '" , la '  

Posud žádnyuměleck}' charakter ani náběh k něrru.
Staré tradici naší poesie náleŽí p' Brabec. Piše v starych sevŤenych formáchstaré trac]iční běžné ci'ty, dávno a dávno jinde.plné;i a sirno;i 

",*á"."n' 
Stary slov.ník, starf obrazovy aparát' ale pritom nět<dy dost jernně pŤedené a harmonické(bohuŽel ,  že pŤÍl iš povídavé a prázáné) s loky a sem tarn i  j is tá ušlecht i lost  cítění pňivší tradičnost i  a pÍi  nepatrném ioeoío; iondu a malé schopnost i  nového s i lnéhovonného \'yslovenÍ. Pan Brabec je patrně dobré srdce, r.t."i.u ..r'a,í Schopnostvyslovit se umělccky a básnicky. Já tepst člověk než umělec; snad to není koneckonct l  nejhorší osud.

Tlust; i  fasc ik l  p.Pal tan u jsoudocelap:::é,ap: ' im9rnégymnasi jnírJrmovačky,
nabubielá a vor]natá prÓza neobyč;jně triviá]nÍ a banátní' í"t"..i.'"" vŠech smě.rcch posud nezraly.a práce jeho je titerárni zbytečnost p"".i-ilijv' Škoda tohopěkného papíru a tisku.

smělé a pravdivé, co nelÍbí se privilegovan}rm autoritáŤ m a zapsanfm cech Ír

a živnostem literárnÍm. A kdyby to bylo alespolÍ vtipné * ale Nemesis postara|a se

o to !iŽ, Že vŠecky ,,vtipy.. p. Quisovy na m]adou kritiku a poesii dopadly z celé

knÍŽky nejhliňe. Je to tak dŤevěné a rohaté, až to trká. Většinou nepovznáší se to

nad tak zvanou ,,satiru.., jakou vyrábívají jednou tfdně nyní skoro pravidelně

oáně Vi lÍmkovy ' 'Humorist ické l isty. .  a p '  Tr lmovy , ,ŠIpy.. .  Zde pŤestává humor

á zač,lná buď sprostota nebo vrtohlavá jankovitost.

JoseJ Haalík: Z rnenšího obzoru

Řada drobnfch a menšlch pracÍ autora zcela patrně ochotnického, kterf vedle

uŤednl práce baví se spisovatelstvín beletrie. Práce jeho jsou umělecky docela

nepatrné nebo Žádné hodnoty. Samá banálnosí, jalovost, falešná nepravdivost a ne.
pravděpodobnost z íoho čiší. Krorně toho vypravuje své dojemné lristorie p. Hav]ík
neobyčejně neobratně, toporně. NejenŽe v tom není stilu a nálady, není to ani
hladké a plynné. Podivné oblaty' exprese nejapná a vyvětralá, všecko, co jiŽ ne.
vypustí z pera ani obratnější a rut,inovanějš1 nouindŤ' Pan Havlík vyěnívá dnes cize
ze starého uívaru do našeho vzduchu. Práce jeho tiskly se pŤed lety i v ,,Lumíru..,
tuším _ dnes na to vzporníná člověk polo s směvem, polo se smutkem. Je jasně

vidět, jak nízko stála tehdy česká prÓza a jak velkf pokrok učinili jsme zásluhou
mladé generace v poslednÍm desítíletí. Jakou jemnost stilu, jakou novost a pruŽnost
v1y'razu má dnes proti p. Havlíkovi i docela prostÍední modernÍ zaÓátečník! Jak jinak

vidí, jak jinak jemněji a rozmanitě zachycuje, jak jiná nervové íluidum trcse Se
v jeho větác lr !  A jak nekonečně větŠí je poznání Života,  jeho nerv ,  jeho hybného
dechu, jeho bijícího srdce! Jak clÍÍ ti mladí lidé život, poctivf, bolestn1f tÓn, zprás.
kané a zbité nervy' jeho ud1?chanf var a roztouŽen1y' chvat! Jaká hoŤkost nenávrat.
ného, jaky prohloubenj smysl pro marnost a nicotu všeho nezachycenélro a up]ynu-
lélro se nad tim tňese a zftá z toho s nyvjm smutkem velik1fch, horečkou bolesti
rozšÍŤenfch a setmělfch zrak ' Práce p. Havlíkovy jsou proti tomu dŤověně klidné
a loutkově prkenné. Urazili jsme velikf lán práce a cesty umělecké, tanulo mi stále
na mysli pŤi lektuŤe této knihy a plašilo smutek z její marnosti a slabosti.

Karel Scheinpflug: J. IÍ. R-, J.

. V prologu ke své knize vykládá p. Scheinpflug, Že nechce byt pěvcem lrmoty,
oarev, tvar , váŠní a rozkoší, toho celého hmotného jevového pouze světa, nfbrž
Že touží po veliké ideové meditativné poesii' Velice dychtivě pročetl jsem pak vlastní
sbírku, která nese zase velice lákav1y' podtitul ,,kapitoly ze živoLa prorokova..'
Ale Ťeknu upÍímně, byl jsem zklamán. Pan Scheinpflug není velikj básník myslitel:
nedoverll ze staré látky vytoutlit ani jednu myšlenku, ani jednu pŤedstavu, ani jeden
cit' ktel]y' byclrom nezrrali jiŽ odjinud a na kterf by nepÍipadl každf prrimérnf
vzdě]anec pÍi troše pŤemitání. Ze šest,i delších básní, jež činí obsalr kníŽky, nevy.
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H. Uden: Sail zar stající
TÍetÍ knížka verš p. Udenovfch není psána .o':l.T, tÍm pfíšernfm, nisi'n1im,kiečovit1rm sonetem, ;at<1r;'sme poznali 

" ffi.p".,n'.r. dvou knÍžek. Má proto vol.nějši,snesitelnějšÍ dikci a několik alespoí d".ili;j' takés nálady a jakés takés into.nace. Jinak však ani zde nepodává p.autor 
"i . , ." 

ny ho povzneslo nad vzdělaného,sečtělého, obratného tliletanta. Je to zajtmavá'io"o.o,,n,, jak ve vzdělaném jazycedovede konečně docela obstojně hlaclké"veÁe' i"o.", čtověk bez všl vel iké duŠevnívzrušivosti, bez vŠech Íond básnickych, r." .,,si,.i..e a silné vlohy ot,.",i,,J" 
"ito.,e,

bez všeho, čím je poclmíněn skuttčn)r ;ás;ic;';harakier.

Lailislau Quis: Epigramy
Méně vt ipnych, daleko více-nevt ipn ch, nás i lnfch a ja lovfch čÍsel  obsahuje

ffii1-; 
.6l1J:#:'"P'][i"*', 1ez vynesta .u .,uri.. ]evně tltul a.oalce navtičt<ova.m a t í k s tál' n",,.,,- o,,..ll', F,í:i; ;nixÍ: T :;J;: " ll' fi .T,x]::i: i' u "nru{;postuláty nové doby, pál i l  vŠccko Šosáctví, '*i '; lenost duševní, kďežto p. 9uisve sv}'ch plodech, pracovan1tch oa.to plr.o.|oáte fodtoženéno ,,,oÁ,, H",,ttžxo.,",hájÍ starou tradici, ]narasmus a seni lnost o pt.na neb snaŽí se píchat všecko nové,




