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traktátem a uvahou 
i ".1t*Ý:| otázkách fysiognomit<yavničcmo"o,**n..}l'1.|.JlÍ!;.]'l.lÍ'lli1tffi ii'T"3ff ::;.:;;::Tt';iíff ilineustálého psycho- a fysiologickéhá r'vp.t'"."íaní, neŽ krásné nebo híubolré indi.viduality a typická zosobněiÍ rio.r.e.'á.o,ujul'

Bohilan Kaminsk!: Zlomky romá'nti
Pokládám tuto kníŽečku veršri p. Kanrinského za tiíštl a ťragn-renty, rozuměIjsem tak již názvu. že o'ňeje.i.auto.,'aly i'iii.l.)"";"r toto hledištj; nic.,{jno i pat,když jsern sve pozaaavr<y u.or".l.o'.ti i pá.,'i*.'' sešrouboval ná -i.'i-.,., lytJsem piekvapcn prázdnotou, saltonoviioi,i;;;l"""' mÓdnÍ povrchností a mali.cherností pl'ltomné knÍžky p. x",.i'.r,ei,á.. 

. u.
KonvenčnÍ nianŽe|ství, vnějši povrcho,,y zivot' obchodnÍ katastrofy a rot]inrré

l^':, i::.|]n,n" 
kuryrovskéJro st i ihu . ..];;J ;.;á kniŽka p. Kaminského. A vŠcckoJen doce]a povrchem si|uetou chyceno; nas"rr.-lo;r se zrovna' aby nemusil Íici nichlubšího, a tak stňlhá samou.prázdnou poaoli,.,u za podobiznou tymiž nriŽkami

;:ffiiJ".# ;';:"j:f"i':'*nď 
napa;tct.ii. Ň"r.""*.t.".,.u doccla l,"s.ait." prt,,-,ojest-uk.once.d;;;;;:f ';,"?'."::.=il{'}?ryJiif éjff i:t:lr:il;l|lj:iz je|rc Smulné tdskg ...,o::.,." '  nama.ttorr. ic,,yoi."r ';.. . lIor 'šl a uj išťuji č[enáÍe,Že r.šecky stojÍ na stejné unrětecké urovni. r.áy tr.o. čÍslo Vl.:

'Mi. 
uu.... tvé jc sl'ejně b'ltzk:i,

byť v dálce bvl
Jsr na sta mil,

:Ťk |Ť:.. se mně, hochu, stfská,
ach' styská se mi po tobě!

Á ptáčkcIrr letěIa byclr k íobě,
tě vidět zas.
tvr1j slyŠet hlas,
a zlíbati tvé oči obě.
jak stfská sc mi po l,obě'

9.y."t.::, r.y mrij rroclru mradf
byť v dálce bvl
Jsl na sta mil.
tnně bez tebe je smutno tacly,
ach, styská se mi po toběl

trlysllm, Že takové 
"::: :::9. 

dnes každj sluŠnější gymnasista a že, netisk.nou-li se Ještě na bonbonové papÍry, nebude dloutro trvat, kcly je taIn nalezttem.

Literát, ktcrf aspiruje jako p. Kaminsk1y' docela vážně na titul básnilra a snad
-*sto 

pr.anno básnlka českého, a od něhož nečeká p. Vrclrlickf nic méně ncž

i.,xorio Eugena oněgina, neměl by se činit takov;/mi plody, jako právě uveden;/,

snrěšlr1fn.

Josef HoI!: Pada,akY

Pan l{ol;f je v jádÍe lyrickj, Živelnj talent. Má nadání nejryzeji a nejuže, nys.

lÍm, lyrické, tekuté' zpěvné, plynulé, hudební. odtud jeho sklon k lidové píSni,

k její spontánní, v sobě utonulé, ze scbe tryskajÍcl ,  stŤíbrné notě.  Ve verších jeho

'"ptuč. to sem tam ryzÍm stŤlbrem a mezi jeho bizarními, nečlenit1fmi, barokními

baivany crká a zvonÍ pramének čisté lesní vody. Tato pravá Iyrická nota je dnes

nejčastěji ztracena neb alespoĎ zasypána u mlad;y'ch básníkrl našich a nahrazo-

vána často abstraktisujícÍm schematem a jinjmi polouměljmi surogáty. Tím většÍ

povinnost má k sobě pan Holj, aby pŤirozenf a danf talent svrlj, nateriál jeho,

vypracoval v uměrn umělecky ekvivalent. Nic nepomriže ilkat, Žc ryzí lyrika je

spontánní a nesnese umělecké práce. Snese, ano žddd jÍ pŤínro, jenŽe je tu dvoj-

násob nesnadná a kĎehká. Musí se jen dobÍe lišit mezi uměIostí a uměnim, mezi

násilnou machou a man1frou a ryzi, uměrnou, dan1/' pĎírodnÍ základ vyzdvihující

a očišťujícÍ prací uměleckou.
Posud je ve verších p. Holého mnoho baroknÍch titěrností, nehorázn ch

a nejasn ch, chaotick;fch strusek, slovem mnoho špatné umělosti, která dělá do.

jem hledaného násilÍ a nepodaiené vynalézavosti. Těchto živlr1, jeŽkaz| velice ilusi

spontánnosti a lyrické, elementárrrÍ ryzosti, musÍ se p. Holf nejdŤlve zbavit,

a pak vynikne snad i slyŠitelněji a celeji ten zpívajíci jeho pranren.

Vlasta Pittneroaá,: obrá,zlt,y ze žďárslt,fch hor

TĚi polokrcsby polopovÍdky čerpané z kraje spisovatelce dobňe známého.

Pí Pittnerová zná dobŤe lidi i pŤedměty, o nichž pÍše, umÍ dobie odpozorovat jejiclt

vlastnosti; a]e schází ji vlastnÍ umělecká potence, aby z niclr doveclla vytr'oiit bá.

srrick1y' obraz hlubší perspektivy. Proto práce její jsou zajtmavější s hlediska folkloru

a zvyklostÍ než literárnÍho.

Fr. Ruth: Písmá,koaa dcera

PŤíšernj, násilně a hrubě slátany, surové efcktní melodram p. Ruth v, jejŽ
svého času pŤíkŤe odsoudila všecka slušnějŠí kritika čcská (i p. Kuffnerova' ne-
rn1iiím-ti se), vychází tu vc ,,vybran;fch hrách.. p. vilímkovÝch. Proč ne? P. VilÍmek
vyrlává mnotré smett ve svyclr ,,modernlcir., knihách, proč by je nerrrohl ,,vybíra|,..
rnezi hry českjch divadel?
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