
toho hrubého passu, v němž vykládá očarování spojením dechu
s dechem. To je vfklad hodn nesmrtelného osvícence, moder-
ního Bildungsphilistra lékárníka Homaisa z ,,Madame Bovary...
Tak typicky směšnf, že bude provázet svého vynálezce do hrobu
a _ doufejme, nějakou chvilku i za něj. Člověk neví právě, čím
si zaslouží toho, čemu ňíkají paměé lidská.

R. Boíko: MoďIiÚby víry a lásky

Debut p. Bojkťrv jest v;fznamná událost pro mladou českou

poesii: zase jednou opravdovJ' básník a básník kladnf, básník
životní síly a víry. Pan Bojko jest básník v plném smyslu tohoto
krásného slova;má ve vysoké míŤe to, co činí člověka básníkem:
svr1j novf a užasl pohled na život a svět, na určení člověkovo
i na určení lidstva, na děje lidské duše a osudy lidského pokolení.
Jeho zorné pole - a to jest patrné po četbě několika básní Boj-
kovfch _ jest nevšedně široké. Bojko je básník zraku a zraku
velmi mnoho objímajícího, široko zabírajícího; zraku, kterf se
propaluje k jádru věcí a čte z hmotnfch jevťr a tvarťr jako
z písmen a z run. Do jeho duše tísní se a plyne neustále mnoho
věcí, proudí a žene se plno dojmrl, vztahri, nápovědí _ odtud
místy nepiebranost a grotesknost jeho metafor právě jako hut-
nost, jeho skladby. Každjl dojem jest u něho vepňeden do dojmri
jin ch, z kažďé pŤedstavy tryskají a odnožují se pŤedstavy
a obrazy nové: Bojko jest opravdov1i básník kosmického spňí-
znění veškerenstva, kterJr dovede zdvihnouti na jedné rytmické
vlně mohutn1i koráb, určenjr k cestě zámoŤní, i uvadlou travinu,
spláknutou podzimním deštěm s rodné stráně; kterf dovede na.
lézt,i spojení obrazné lásky mezi drobnJrm zrnkem písečn;im, jež
šlapeš, a nebeskou hvězdou, po níž toužíš a k níž se modlíš.

V t,omto člověku ožila zase jednou a stala se uměleck1im slo-
vem veliká láska a veliká něha. Tat,o láska ke všemu živému, ke
všemu toužícímu a zápasícímu, ke všemu deptanému a trpícímu
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dostupuje mÍsty vŤelosti a krásy až legendárnÍ; a tato láska jest
to-také, která nejabstraktnější pojmy dovede proměniti v t,eplé
a..konkretní obrazy, kt,erá dovede jim dáti zjihnouti v pravou
citovou událost a skutečnost. Jako doklad tohoto nevšedního
umění uvádÍm namátkou passus z básně ,,Sláva... Jde o děj
hodně abstraktní, o děj, kter;fm sláva ničí a ruší činnost času.
usmrcujícího a pohŤbívajícího život.

Bohyně mocná, jeŽ pÍivňením ňas
dovedeš náhle zastavit čas,
Jak sluhu odnášejícího kradené věci
pán v hněvivy hlas,
jež zs inalé obět i
bereš mu z objeLl,
bys Je svfm něžnfm polibkem vzbudila k životu zast

S jakou bezprost,ňedností a naléhavostí, s jakou plností a pŤi-
tom prostotou a monumentálností jest to Ťečeno! A obdobn1imi
doklady mohl bych vyplniti strany a strany. Jsou míst,a v jeho
knize, v nichž oděno bylo ve světlo a hudbu to, co, zd'álo se,
bude vždy unikat v páru a tmu nervového rozechvění: poslední
sladkost a pel životního opojení.

Sladká Jest země, Jak nádhernjch žen,
milostnych těIa královen,
rozkvetlf klín,
Její to nejtajemnějšl, nejtákavějšÍ prohlubeĎ,
do které s risměvem hodila
nejsladší tajemství nočních svfch tich;
milostné ltlžko, na němž spÍ ve věčném objetl
láská i prokletí,

směvná rozkoš i lkající hŤÍch.

Zvláštního rozboru žádal by si rytmus páně Bojkriv; musilo
by se ukázat,i, jak jej dal zcela do služeb vnitňní fluktuace dojmrl
a ideí, a jak mistrně často užil ho jako prostňedku, kter1im i dra-
maticky učIenil své obrazné děje i vyzdvihl reliefově jejich
shluky a skupiny.

A tato veliká láska dovedla ještě více: dovedla pŤeklenout
propast, která jest mezi spekulativnfm a básnick1im pÓlem knihy

.;ně Boikovy. Pan Bojko, pokud nám podal své myšlenkové

íJao, jest pantheistick1i monista' Jeho spekulativnj brih jest

velikf ihostejník, mrtv1i klid, o němž není možno ani nic pro-

',.,věáěti, neuzavŤeš-li do vfpovědi své její protiklad. Modliti se

t nomu? Směšné. Úpěti a sténati k němu? Pošetilé a zbytečné.

Ke všcm prosbám mym, modlitbám, strhané struny zakvílenÍ
patŤí Jeho tváŤ nehnutá lhostejně, němě _

A j inde:

Ó Bože, velikÝ BoŽe, vÍme, že's od věkr} němf a hluchf'
že nemáš a nemrlŽeš ani mít tuchy
o našich rizkostech, slastech a žalu,
vÍme, že dovedem spíše
pouhou jen rukou odsunout tislciletou žulovou skálu
s naŠich bolestnÝch zoufa$ch cest'
oež náÍkem svfm dojmouti mrtvé Tvé srdce.

Ale čím mohl bÝti takovf brih básníkovi? Dvojím: buďto

pŤedmětem invektivy, protestri, ritokrl, revolty, jako byl Leopar-

dimu, Vignymu, Lecontu de Lisle a tolika jinfm básníkrlm-pesi-
mist m, nebo pŤedmětem enthusiasmu, kter;f ohlodává a roz-
kládá zvolna neustálfm pňíbojem své lásky. Bojko šel touto
druhou cestou, k níž byl pŤedurčen celjm sv;im básnick1fm tem.
peramentem a naturelem a v krásné nedrislednosti, opravdu bá-
snické, které mriže snad usmáti se Íilosof, ale jíž nemrlže bfti
nedojat umělec a uměleck1f kritik, modlí se k tomu bohu, kte-
rého in theoria nedávno oddálil za všechen dostňel lidské mod-
litby. Na tomto jímavém paradoxním podkladě stává se teprve
modlitba básnickfm a lidskfm činem: pomáhá budovat, jak
praví sám básník, ,,na této zemi tvou nebeskou Ťíš!..

Mnoho bylo již a bude asi ještě uvažováno a psáno o poměru
Bojkově k BŤezinovi' Není pochyby, že Bojko učil se u Bňeziny.
To slouží ke cti nejen Bňezinovi, ale i Bojkovi. Jest nám tňeba
v poesii tradice a naše upŤímné díky těm, kdo dovedou ukrotit
Svou marnivost a dáti se do služeb tam, kde by jiní vybíjeli
pŤedčasně a klamně svou individualitu a oslřovali jí lacino umě.
leckou galerii (která sedá dnes všude, i v parteru!). Bojko mohl



44 se učit stejně dobňe na pŤ. u Verhaerena jako u Bňeziny. Ale
slouží mu ke cti, že učil se u BŤeziny, neboé BŤezina není
jen velikf básník, ale i velikf Čech a velikJr Slovan. A není
pochyby také, že Bojko vrátí s riroky svou prljčku a počíná
vracet ji již v této knize. Ukázal jsem, jak jeho básnická
koncepce projevuje zďe již in nuce svou privodnost a není po-
chyby, že prlvodnost ta bude se stupĎovat a rrist v díle pňíštím.

flugo BoeÚÚinger

il[anesově

a ilIir iskussÚva v paYiloně

; Pan Hugo Boettinger podal v paviloně ,,Manesově.. pňehled
desítiletí své činnosti umělecké a potvrdil tím jen starf náš soud,
že jest spíše obratn1i, elegantní, pružnJr, vnímav;i, vkusn1f, uče-
livf a pŤimykaw;ir malíŤ než karakterní a v1iraznf umělec-tvrirce.
Pan Boettinger se za těchto deset let mnohému naučil v Paňíži
i v Londjně, čemu, pravda, nedovedl by se naučit tak lehce
a plynně každ;f, ale mezi tím mnoh;fm jest i mnoho, co bude
musit zapomenout, má-li se dostat dál a v š, má-li se pŤiblížit
vlastní tvorbě umělecké, která vždy a všude jest a musí bft
dílem ulastní duše. Jsou tu některé práce posledního data, v nichž,
cítíš, touží cosi v;fš z klece zajímavé a někdy i bravurní pastiše
_ ale nalezne-li autor v sobě dost síly a víry r1itvarné, dost
vnitŤního tepla, aby tomu dal kÍídla, nedá se dnes ještě rozho-
dovat. -

Mir iskusst,va byl uměleckf r4ěsičník na svou dobu velmi
krásné a vysoké rirovně; nebylo v něm ovšem všecko zlato,
ale tňpytilo Se v něm všecko; a nejen oslriovalo, ale mnohé
v něm opravdu i hŤálo nás, kdož jsme ne bez závistnfch
vzdechri probírali se jeho objemnfmi a bohat1fmi sešity.
V Miru iskusstva nalezl jsi vždycky vedle ukázek nejodváž-
nější současné tvorby ruské i smetanu všeho umění západního
(byli moderní umělci francouzští, jež ne-li objevil, alespoli ukázal
v celém jich bohatství jejich krajanrlm teprve Mir iskusstva).
Mir iskusstva jako vridčí vJ'tvarn orgán své doby zvláště
názorně potvrzoval to, co již Dostojevskij vytknul jako sám ka-




