
skvoucÍch zrn rodu bohatou, jichž hojně sk$tají Íek našiclt rfžoviště, a Íízu sobo.
linou měkce podšitou, již kupci z v;/chodu piivezli na trŽiště.. atd'), ale zňídka
a jen jako dckor. Tenor knihy jest zňejmě ryze subjektivná lyrika smyslné touhy,
nenávisti, oklamání, smyslného rozdvojenÍ nebo zmatení, které autor drapíruje jen
epicky: dtikazem toho, Že epikapŤistupujc jen expostjakofikcestyl ist ická,jest
ío, Že všecky tyto vylevy, náňky, žaloby, ltrozby a prosby jsou drž{ny v prvnÍ
osobě a Že situace jest uplně všcobecná a ryze statická: nenÍ v knize vribec epické
invence a nenÍ epické komposice'

Zdá se mně, Že taLo stylistická frivolnost se autorovi nevyplatila. Do knihy
jeho vniklo tím cosi rozkolísaného, kalnélro a nejistého, co knihu jeho oloupilo
i o básnickou individuálnost' jíž mohl autor dostoupiti pŤi čistší mcthodě kompo.
sičnÍ. Kdyby Se byl na pňíklad autor rozhodl podati svou notu prosté melancho]ie
smyslné a nervové jako ryzí lyrism subjektivnf - pur et vcrt _ byl by musil
vyvinouti vÍce energetiky slovné, vÍce záňe a více Žáru verbálného - a něktcrá
místa, tak zvláště v ,,Pt1lnoci bohri.., svědčí, že by toho dovedl _ a jelro poesic
získala by jednotnosti formálné a obsahové a tÍm stylovosti; kdeŽto takto cpická
draperie jej ztLžilaa ztlumila lyrick1r žáralyrickou evokativnostvcosi, co n:jčas-
těji není ani typičnost, ani klid, ani styl' njbrž jen lrovorné poliodll.

. M stia á, kantiléna. Č trná,ct ilf eu or yt Fr antišlt,a Koblihy
Ve sbÍrce krásnfch tiskrl ,,Červnu.., vydávanfclr p. St. K. Neumannern v BÍlo.

vicích nad Sv. u Brna, vyšla jako tÍetl číslo tato grafická parafráze nejzralejšího
dÍla Hlaváčkova. P' Kobliha, není pochyby' je jemny prolínavy vftvarník jakési
ženské svlačcovité popínavosti a melodické melancholie; tvárné a tvrirčí prameny
jcho nejsou niktcrak zvláště h]uboké a v;irazné, ale p. Kobliha vytěžuje je s vku.
sem a s technickou hotovos[í, které olrlamou asi mnohého pozorovatele o jejich
sílc a bohatství. Pan Kobliha jest posud mnohetn spíše dekoratér neŽ tvrirce-sty.
lista; k němu sclrází mu posud tektonick}r rytmus a komposiční jadrnosí, vnitŤní
živá f|ukluace a horkf var v1y' lvarnÓho vyrazu a podle posavadnlch uk{zck jsou
moŽné a oprávněné pochyby, polrud má vrlbcc v sobě tonto vyššÍ vÝtvarnÝ karaktcr.
Posud zmáh{ plně jen krajinu jako kontrastovou hru náladovou a figuru lidskou
pojÍmanou jako jejÍ dckorační doprovod; kde má vytvoĎit  archi tekturu l ids l té sku.
piny, sevÍenf patheticky alrord figurálnf, vězÍ po hlavu ještě v bezradnl nerozlroc.
nosti a nehotovosti. Tím nebuďtež ovšem podceriovány ani dobrá vťrle ani vftvarnf
vkus p. Koblitr v, ani lahodn{ gracie celé publikace, kťerá odrážÍ se velmi pŤÍznivě
od tolikerfch banalit vycirázejících z oficielnÍch nalriadatelstvÍ čoskfclr a zaslouŽÍ
si již proto pozornosti a podpory obeccnstva zaujat,éiro o grafické unění. Cgni
publ ikace jesť pi ' iměňená: l5 K.

Vlprauě knižní
věnoványjsou dvě publikace odborné, typo3rafa K' Dgrynkakniha Tgpogra| o kni-
hách (350 stran za 12 K) a knihaÍe L. Braddče Úpraua uazeb knižnlch (92 strany
za 5 K). Pan Dyrynk rozvíjÍ od let horlivou činnost kladnou i kritickou propagací
zdravfclr a rozumnÝch z{sad, platnfch pro Ťemeslně íypograťickou rlpravu knižnÍ.

.roho kniha jost souboF.recensí o všech v;/znamnějšíclr publikacich českfclr, které
-.. 

. ̂ A-n:u ná lrodnotu ororiofilskou; asi osmdesát děl českjch, kterévypravili Benda,

;l.ffi;; Knšp"., Kobliha, Konripek, Kysela, Marek, Preissig, Rťržička, Stretti,

í.].^*r.v a i.. iest zde popisováno, rozcbíráno a souzeno veln-ri pečlivě a většinou

::,;;-;" 't.Á"c" Ťemeslné dokonalosti, r!č.'lnos[i i stylové logiky a harmoničnosti.

i i " i* ' "a s lavnou dobu počátkr1 knih|, iskaÍsk1ich v XV. a XVI 'sto letÍ a ukazujc

r. 
-ni. 

n.u,tar. jako l< vzorrim, jichŽ nutno jest následovati; Žádná sebezajímavějšÍ

"wr]|e. Žádné rozmary a pikantnosti nepienesou nás pŤes základnÍ postuláty sazby

:';';í..'. a správnÓlro rozvrŽcní a roz]oŽení plošného neodčinÍ kreslÍÍ nebo rytec

l" l . I 'oánottrojšÍ; krása knihy spočívá, ukazuje spr{vně p. Dyrynk, v harmoni i

vlecn slozek, papíru' písma, dckoru, v jejiclr jemném zvážen1 a sepětí, a dobňe

rlochopené rcmeslo musí zde b}?t podkladem a základem vyššÍch a jemnějšÍch čini-

ietrl. iradáčol,a ,,Úprava vazeb knižních.. jcst pěknfm doplĎkcm publikace pre-

dcšlé. I ona zclrirazr1uje nezbytné vjchodisko kaŽdé rozumné bibliofilic: pcčlivé,

tlirlrladné, svědomité a osvÍcené Ťemeslo;jakého nepÍítele má ÍoÍo ňcmcslo v bar.

barstvÍ t. zv. prh.odnÍch vazeb nakladatelskych, dovodil pěkně p. autor v kapitole

zá\.ěrečnÓ' kdyŽ byl pňedtím vyčerpal všcchny druhy a zprlsoby vazeb. obě knihy,

vydané vlastnÍn nákladem v obmezeném počtu exempláňrl, praktikujÍ také' co

trlásají svym obsalterrr1 jsou vypravcny s pěknou rozvahou a stiíd]IiÝm, jadrnfm

vkusem. Jen jedna otázka tlačí se pÍitom na rty pozorovateli; kdy dostane se nám

konlčně v takovéto monumentální ripravě velikych básnÍkrl a mysliteltl? Aischyla

n';bo Platona, I\Íontaigne nebo Vignyho? Až posud mrlŽe je čÍst č:sky čtoucÍ člověk
jcn v chatrn1y'ch typografickfch improvisacích ,,Světové knihovny... A píece měIa

by jiŽ česká bibliofilie dáti se do služby ncjvyŠších b{snickjch a íilosofickfch statktl
lidskfch; tím dostan'] se jí teprve pravého posvěcenÍ.

Pan Hanuš Jelinek
vykrucuje se velmi potutelně a velmi rnáIo loyálně (abych užil jcho slova) v posl.
Lumlru z nré obžaloby v glossách I. sešitu tohoto listu. Pan Jelínek hŤeší na krátkou
paměť svého č|enáŤstva a zapomíná, Že stačí otevňí[i si l. čislo Lumíra, abys si
tam pÍečotl černé na bílém: ,,Škoda, Že diuadlo neodstranilo z textu ňadu rušivfch
a č:ské ucho uráŽejících pokleskťl proti duclru jazyka. Je-li jiŽ autor sám tak hŤtšně
lhostejn1i k svojÍ mateištině,bglo pouinnostl diuadla zde zakročiti.,, Z kontextu jest
patrné, Že pan JelÍne k vybízÍ divadclnÍ správu k zasahovánÍ v text dlla i bez vědomÍ
autorova' ano i prot,i v li Jeho. Dnes pan Jellnek své volání po ,'energickém za.
kroč:nÍ.. ki.iduje - drikaz, Že se za ně nestydí. Úkolem mé noticky bylo právě
jcn vzbuditi tuto kajlcnou náladu v p. Jelínkovi.

Cioaanni Pascoli
z'nětroŽ pňináši naše dncšnÍ ěÍslo pÍeklad krásné essaye ,,Kručinka.., jest největší
dncšnÍ lyrik italskf' Ve svjch sbirkách ''can[i di Casteivecchio.., ,,Poemi convi.
v]al i . . , , ,odi ed Inni..,, ,Myricae.. poda{kladnou' vykvašenou a slunnou poesi i ,  ži.
".'rou n-JlePšÍ básnickou tradicÍ italskou; Pascoli nahlédl mtsty tak hluboko do
ltalské duše lidové a vystihl tak specifickf ráz lidu i krajiny, ze t'tuo Yniká do nicrl
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