
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,



172 l r iká žádníl  novou konccpcí '  nov:1m pojetírn starÓ látky,  novou symbol isací její.  Jeto staré thema o velikostiirleálu, ktěrému věnuje prorok všccko i sebe, o nepocho.pcnl lirIském, o surovosti člověka, jcnž otročí hmotě a pro r,yšŠí ideje nemá zájnru,kter} sotva unikl srnrti a sottcltt nebe, Iileclá lrrretl zase rczios 1ato"uuil,.o .n.'rlr.,,slabosti, kdy i v proroku procitá člor'ěL a pť.ecl Jcho tužbaIrri na niŽilt bletlne velikostideové misse jeho .  .  .

, ". 
BT"í* p. Scheinpflugovfrlr vad1 v prvnl Íaclě, že nec1ovctlou trryšlcnku svouztělcs.nit v pronikaué a iasné'sítua.ci a scitzě. Nejsou jasné, a to je pii lneditativnépoesii chyba prvního Íádu. tr{]uvl se v niclr .,-'noho ,un'' tam, napravo nalevo, a|epslchologickÚ sÍau Kristriv ncní.nikde jasnf, určity, poněvaclŽ neni vystiž:eÁ srtuact,v n lž stojí.  V básních páně'ScheinpftugovÝcrr sc mnolro blouznl  a doklamuje _-

ale v mcditat ivnl  poesi i 'musí b1y' t .cos lovo, io myšlenka, to jejÍ j iskra '  Ja l t  určitá jesituacc lru pŤ. ve Vignyho básni Na Irote btivet.qké. Tan-r také Kristus dožadujc seodpovčdi od Bolra v zoufalst.t,í sr'Ó duše jako u p. Scheinpflrrga (V těžtté chutti,29 a n'), tam také nevzplanou světla na temném ncbi jako rt rraŠeho p. debutanta,ale jaká ironie a jaky clěs tragick 'je v tom - kmitne sestrornovím pochodcrl Jidáše,jenž ho pŤichází zradit .

11 regarde longtemps, longtemps cherche sans vorr,
Comme un marbre de deui l  tout le c ie l  étai t  noir;
La terre sans clartés, sans astre et sans aurore'
Et sans clarté de l'áme, ainsi qu'elle est encore,
Frémissait. Dans Ie bois il entendit rles pas,
Et puis il uit rdder la torche de Judas.

. Jak je to silné proti konci p..,Scheinpflugovu, kde se maluje pouze temné mlčícíměsto a dost. Ale hlavní: kde je nrjco hkávéhl, jai<o ta f itoso|ickti konklusestoickélromlčenÍ a p1rchy, jakou verle z této scény v '*ino.,e básni Vigny? ,,Nechává-li násnebe jako svět-zmetka, spravedliv1l'postaví proti nepňítomnosti (boha) opovrženía odpoví jen chladnym mlčením věčnému Bo^Žstva mičenÍl.. r -yu""tá,,f- iouo.qy'm závěrr1m p. Scheinpflug vribec nedocház1. Tragika tolro románu prorokova,o němŽ mluví p. Scheinpflug, je ďocela konvenční 
" 

iěz,'á. n",' s.r'.i,,ffi.,,u*ertu nikde tu myšlenkovou odvahu a sílu, jakou ukázal na pÍ. Machar v básni o Kris-
!::j 

.T]"'! uveňejněné pŤed 
-dvěma "oky 

' ,,Č;;;.., kďe ke Kristovi pníclmu nakňíŽi pi.isedne Satan a vykláclá mu uplnáu .í.no.t celé jeho drálryasrrahyisnrrti,poněvadŽ lidé riplně pňevrátí jcho nauku a vc jrnénu jeho buclou pa.r'"i t'oiez 
"ro,

jež on clrtěl vymytit' To je taková grandiosnÍ á '.ole vise, Že vec'le ní bledne crlly

ffi;;'j:i.'l'u"n 
Schcinpflrrgťrv jako tracliční a pŤÍliš rétorict<y' r.am .o ,io*, to 

"an"
^'.' |up-íšu 

to, abych upíral p. Scheinpf]ugovi váŽnou umělcckou snahtt a talent.
.^]}"1'. 

Jen proto, abych-ukriaal obtíŽ tak"ovfc.io tatut, majlli se povznést nadběŽD konvencionalism. Pan .Schcinpflug ,rru"sí, nrysttm, ncjprve vybňednorrt z térÓtorické šíňky a povídavé.-obšl..'osti .'l,oI'o .iinaí rnuznot'o a v]írazného verŠe'bude. l i  se chtět znova pokusi t  o por lobnou mecl ičaťivní pocs i i .  PŤedpoklác lajIc ovŠem,že or lkryje v duši bohatŠÍ pratneny i r lcové, než jaké ukázaI v této knÍŽco.

Saětouá knihoana

Čech Suatopluk; Jestiáb contra Hrd]ička - Tolstoj Z. 1Í.: StatkáŤovo jitro -

Vrchlickg Jrrr..; Portréty básnÍkri - de Amicis .Erlrn.; Albert _ Síenkieuicz Hen-

rulr: Na slunném pobŤcŽí - Valera Jrran.. Pepita Ximenez - Mdcha H. I{,:

Básně - Mérimée Prosper: Dvě novely _ Ibsen llenrtk: Nápadníci trrinu -

Rubeš Frant.: Dvě humoresky - de vogié Melchior.. Licl a páni na Rusi - Vocel
Jrn Erazim: Labyrint slávy - Tgl J, K; Strakonickf dudák

Suětouti knihouna cltcc pot1le vzoru známé Uniuersal-Biblioilre& (naklaclatel
lijlip Reclanr v Lipsktt), jejÍŽ čísla prociávají se 1lo dvaceti pfenicÍch, nebo ještě

lcvnějších Meyer,s Volksbi,icher (číslo po descti pfenicích) podati clrudému ělověku
Za lacin petríz Živny cliléb dttšcvní. Jako obě zmíněné sbírky má také stejně širokf

l)Iograrn: podat kaŽdou v;l'značrrější knilru bez rozdílu gctrru literárnílro, zábavnou
il-rouěnou, povítlku, drama, lyriku, filtl-sofickf trakLát i pŤíruční pi.ehled některé
r 'čr[y,  ryzc prakt icky návod i  theorct ickou samoučelnou spekulac i .  Program tcrr  jc
tak šir.olry, Žc tlestačí vydan ch dvacet čísel, jež jsonl nadepsal v čelo to}roto refe.
r.irtu, aby se clalo posoudit' jc-li určit nt typick;fm zp sobem realisovárr. Jedno však
1ri|ckvapujo |ttt'td: Iiteralul,a naultoua ncní zastoupena posud arri jedin m čÍslcnr.
(li(r1ze v ni poŮttat' pi'ece sbír.ltrr p. Vrclrlického, jež je sebrána ze star1l'ch knilr jeli<l
lr llot|ává cllar.ali|,eristiky r'rizn]fch báslríkri a litel'átri v soneteclt zpťrsobem často
docela planě drtclrapln1/nr a nanejv;/š libovoln .nr')A to je právť:ukni|rovrry toho
l)ťogral tru a cí le,  jaké má nrít , ,Světová knihovna.. ,  včc vel ice nepi i jenrná. Ž iunost
látky, která sc tu podává za laciny pelríz širok nr vrstvánt, nlá bft v prvnÍ Ťadě
Iit'iLerienr knilr, jcž se otislir'rjí. Zataein"! J-ron|z nelze si korrpitv lrospodáŤském Životě
ttulikatesy, za lacin1Í peníz prodává sc živnj clrléb, a nikdo nic jinÓlro ani ncčeká.
Picdstavuju si, Že SuěIoua hnihouna měla by poclávat takov1l'to Živnf chléb cluše.
Zťrclné vylrnané cukrové pěny, žáclné pochybné nrlsky a problenratické lah dky. Je
s l i t t tcčně smutné, Že v posur l  vydanych číslec l l  nenl  vťtbec zastoupen genre par ex.
ccllcnce mocler.rrě poučn;/, trtínítn esscy..fato forma, sLvoiená pňÍmo pro poclobrré
ttttl-ilikace, lrterá v světlérrr a jasném Lr'akLovánÍ pojlrrrá lrisLorickou erudici s kouz.
ltlnt 1lsychologického poclobiznáňstvÍ a jejíŽ znanrenité vzory má ]iteratura anglická,
lťancouzská' němec]rá i rrrská, nedochází u nás postttl, až na jcdnotlivé vfjirnky
(p. Jana Váni  na pŤ') ,  žádného s lušnějšího povšinrnutÍ.

Beletrie vybr.aná nenÍ právě špatná, ale nenese také většinou nikterak ten cha.
ra]rter živné velikosti, obsaŽné drileŽitosti, opravdové svěťovosti a opravdové kla-
stcnosti, jakou musímc Žádat ocl sbírky tohoto drulru. Princip nrá zde b1it právě
ol'ačny: z belelrie co nejméně, ale zato věci opraudu doltonalé,jeŽ musÍ znát kaŽdf
cto.rĚk, ktery chce rozumět době své nebo dobárr-r  minul  m, jenŽ chce poznat člo.
včka a jeho c]rivěrné zásady, jeho podmÍnky života a smrti, vlastnÍ stŤed a otázku
svého b}' tí.  A takovych kni l r  není skoro mezi  těmi,  jež jsem uvedl  nalro i .e '  Jsou tam
uoblé povídky, dobry román (kterf byl otištěn z ,,LunrÍra.., ktlc kdysi vyšel, beze
4|leny' se všerui nesprávnostnri jazyka), knihy drlleŽité pro historii české literatury
1ttubcš, Vocel ,  Ty|):  -  a le opravdu suětouého, t .  j '  podstaíného a nanejvfš dr l loži .

, ? ! ' )




