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Nakladatelství Kočiho uvádí k nám v poslední době vfznamného autora
Írancouzského Romaina Rollanda; vydalo v pÍekladě pí Vobrubové-Veselé první
dva svazky jeho desítidílného tománuJana Rrgšto|a a pŤevodem sl. Marie Kalašové
ieho Ziuot Míchelangela. Jan Kryštof jest i tomu, kdo necení jej tak vysoko jako
žurnalistická kritika, oslněná vnějškovou poctou ceny Nobelovy, v mnohém ty-
pickf plod nového uměnÍ francouzského, hledajícÍho si nové dráhy mimo vy-
ježděné koleje. Symbolické jest hned, že Jan KryŠtof jest Němec z Por$ni, geniálnf
skladatel, rozbÍjejÍcí staré zké formule a vytváňejícl si nov1y' styl z nutností a potňeb
nového obrozeného a rozšíieného lidství modernÍho, jakéhosi druhu dnešní Beetho-
ven, kter1/ dozrává lidsky i umělecky teprve na pťrdě románské, ve Francii, ve
ŠvfcaÍích, v ltalii' Jest to tedy román kosmopolitickf, v nějž jest vepÍedeno í kus
politické a sociální historie moderních evropskfch národri těsně pÍed válkou svě-
tovou _ a jiŽ to jest novinkou ve Írancouzské literatuňe, alespoĎ methodou, jakou
to zde provedl Romain Rolland, neboť methoda ía jest toto genere r zná od methody
tňebas Bourgetovy Cosmopolis. V znamné jest, dále' že autor vědomě reaguje proti
artismu a zpŤízvuěřuje neustále lidství, a sice lidstvi zápasicí, tvoňivé i strádající:
jest méně národnÍ a více lidskf - snad někde aŽ rozcitlivěle lidskf -, neŽ bfvá
obyčejem v moderní beletrii francouzské. Rolland, rodem Švfcar, pokračuje tu, zdá
se mně' v tradici svého velkého krajana Rousseaua; a hudebník i hudební theoretik
jako on má i jeho necírkevnÍ zboŽnost, jeho lásku k drobné, teplé intimitě domácké
reality, jeho meditativnf lyrism; carlylovského prlvodu jest asi jeho kult genia
jako orgánu a projevu boŽství.

TotéŽ nakladatelství posílá nám Bohumila Benoniho, někdejšího operního pěvce
Národního divadla, Moje uzpomínkg a doimg (stran 332 za K 7,50).

V Knihách dobrlch autorli jako svazek l33 vyš|y Huberta Gordona Schauera
Spisy. K dílu vrátíme se kritickÝm referátem, jakmile bude ukončeno.

U ott'i v Knihovně ilustrovan1rch cestopisri otakara Pertolda Cestg po Hindus.
Žrinu, které opravdovostí svého pojetí, odbornou prr1pravou vědeckou i vypravovatel.
skÝm talentem svého ptlvodce vynikají značně nad prrlměr literatury světoběžecké.

Bibliotéka fondu Julia zeyera pŤi České akademii vydala ,,tŤi prÓzy.. Antonie
Tgrpekloué Sntlkoué z piedměsll,

Jako 7. svazek Spisrl Rúženg Suobodouévyšla v Unii PísclÍá p da, Kniha pozndní.
Jest t,o druhé pÍepracované vydání románu, kterf byl vydán pňed 22 roky v Libuši
a jenž má své pevné čestné místo ve vfvojovfch dějinách moderniho českého
románu.

Artur Novák v Praze posílá nám Rarla Šetepg Ztiuoj,básrlé prÓzou. Jest to deset
drobnfch črt, věnovan ch Ženě básníkově (,,Utkal jsem pro Vás závoj, až setlí
Váš svatebni.... .).

R. Bojko: Zbytečn!
Veršová povidka Zbytečn! jest druhá básnická knižka p. Bojkova; ji pŤedchá.

zely lyrické verše Modlitby viry a lásky, které jsem vydal ve Slunečnicích' knihovně
své Noviny, r '  1912'

Modlitby byly velmi zajímavj debut básnickf a poměrně také umělecky hod.

notnf. Vnějškově pripomínaly Modlitby BŤezinu svjm hymnick m spádem, svou
touhou po Tozpěti co nejširším; ale Bojko neměl ovšem jeho jedinečné kultury ani
básnické ani umělecké ani myslitelské, ani jeho piísné stavby thematické; leckde
vyniklo kopÝtko diletantské, leckde Ťečnění musilo vypomoci a nahraditi básnickou
stavbu. Za íyto i jiné nedostatky odškodrloval však Bojko v prvni knížce čímsi
teplym, Iidsky družnfm, laskavě domáckjm; teply pramen něhy ryze pozemské
i ryze tidské prodÍral se struskami jeho veršrl všude tam, kde mluvil o dětech
a rodině, o pozemském sadě rozkoši i trnitém horu strastl a strázní' o tvrdém láně
potné práce ]idské.

Neštěstí Bojkovo bylo, Že upadl do rukou realistt1,kteíiz něho chtěli mít st j

co stťrj oficiálního básníka své strany, někoho, koho by mohli stavěti proti Bňezinovi
a po pŤípadě i nad BŤezinu' Zavalili jej chválou, která by udusi]a umělce desetkrát
silnějšího, vyzdvihli jej na piedestal tak vysokf a širok1f' Že by na něm obstáti
mohla jen osobnost a postava mnohem' mnohem mohutnějŠí' než jest p. Bojko.
Nic není trapnějšího neŽ malá nebo prrlměrná postava na mohutném piedestalu
a nic není také vraŽednějšího pro toho, koho stihne tento ironicky osud.

Časopis Kaiich šel tak daleko, že postavil pÍímo Bojka nad BŤezinu a pochybenou
paralelou snaŽil se obhájiti toto své pojetí venkoncem nekritické'

Znatelrim poesie i opravdov1y'm piátelrlm Bojkovjm nebylo teprve tĚeba tohoto
jeho epického pokusu, umělecky i básnicky velmi slabého a nezdaieného' aby jim
byla jasna nepÍipustnost takov}ch apotheos a panegyrism . Ano, kdyby stáli
skeptikové mezi nimi o podepŤení své skepse, nemohl jim podati d kazu silnějšího'
než jest ten zde.

ZbyteÓnf jest syrově naturalistickf a pŤitom Šablonovitf pňíběh prostŤední
rirovně povidkové. Jde o strojníka' kterf byl zmrzačen strojem a jako mrzák
neschopnf práce jest na obtíŽ ženě, jinak dobré a měkké, kterou podezírá ze zpro-
nevěry s ,,pánem.. v době, kdy ležel v nemocnici, - podezíTá ovŠem neprávem.
Sv1/'mi surovostmi a zvláště tím, že pohanÍ Ženu pŤed dětmi souloŽí s jinou ženštinou'
vypudi ženu ke svému svakovi, vdovci Vlachovi do ZáhoĎí' kterf ji poskytne
pŤístŤešÍ ve své domácnosti. Ale i tam vystÍdí ji zmrzačenf ŘÍha a v hádce ji zabije.
Uniká pak do lesa, aby se oběsil, ale sebevraŽda se mu nezdaŤÍ.

To jest prvnÍ část epického pokusu p. Bojkova. V druhém dílu' kterf' jak jsem
kdesi Óetl' propadl konfiskaci, byl prf líčen Říha jako pňedmět nebo lépe oběť
dnešních spravedlnostních institucí lidskfch. Je totiž, jak z piedmluvy patrno,
autor stoupencem nejradikálnějšího determinismu, ano pňÍmo fatalismu' ,,A není
dobra, zla, leč v našem sudku, I jenž podroben:y'mÓdě každodennÍ | jak cena bursovnÍ
se lehko mění. I A není zodpovědnosti a mravnÍ svobody. I Nenl neŤesti a viny; hňíchu
neni,Ivšakšílenstvíjen,nemoc'zatíŽení,Iaspolečnost-avjchova-aoko]í--..

BáseĎ p. Bojkova chtěla tedy ukázat. jak neštěstím - těžkjm razem a zmÍza-
čením - stává se z člověka jinak dobrého zločinec. Již tato myšlenková koncepce
karakterisuje Zbytečného jako dílo krajního naturalismu. A produktem cele natura.
listick;im, diletantskfm, polovičatě nedomyŠlenym a nedotvoÍenfm jest i sv;/m
sit venia verbo uměleck$m ztělesněním. Nová báseĎ p. Bojkova jest konglomerát
nejrriznějŠích prvk , stylově nescelen1lch a nesjednocenfch. Novykvašenost, Iyrická
sentimentalita, prlvodu velmi často banálního, mísí se se scénami drsně, ano surově
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