
Umění sociálné bude tedy, jak plyne z piedešl1fch analys, podstat*
né vztÍiemné a poměroué. Pújde v něm o vyrovnání, smiŤeni, splynutí
individualismu i kolektivismu, typu i karakteru. Toto vyrovnání,
pŤeměna jsou právě realisaci sociálného umění - jeho cílem a snahou.
Je otázka, jak k němu dojít umělecky? odpověď na to byla dána jiŽ
také vědcem naprosto nestrannjlm a kompetentnim M. Gugauem:
spojením umění symbolického s retiln!m.,,Veliké typy stvoňené drama-
tickj'mi autory a romanopisci prvého Í'ádu a jeŽ by se daly nazvati
velikymi individualitami uměleckého města, jsou zároveri lrluboce
redlné a pi.ece symbolické. Spojení těchto duou píednostt děkuji suoii
d ležitost u Iitertirntch dějindch. Je uelíki1 počet karakteroulch stud.it,
chycenlch ze žiuota, d.okonale praud'iulch, které nemaii pÍece nikdg
značného uliuu a literatuie. Proč? Poněvadž jsorr jen zlomky reálné"
které nemají nic symbolického, které nejsou živlm vfrazem nějaké
ideje všeobecné a tim samj'm plnější reality. Nestači namalovati nám
indiuiduum, je nám tŤeba vymalovati indiuidualitu skutečně vi,znač-
nou, t. j. sestňediti v jedné bytosti rysy, které panují v jisté dobt\,
v jisté zemi, konečně v celé skupině jinjlch bytostí. osoby, stvoňene
Shakespearem, jsou současně symbolické jako reálné; nejedna z niclr,
jako Hamlet, je pŤedevším symbolická, a Hamlet zavirá pŤece ještě
dosti lidské reality, aby každf z nás dovedl v něm nalézti něco svého....

V té pŤičině bylo by mnoho ještě vykládat. AIe poněvadž těŽištč
analysy padlo by z pole sociálného v psychologně umělecké' musí zde
stačit tento (jinak velice určitf) passus z Guyaua.

J. P. Jakobsen: Niels Lyhne

Není již nejmenší pochyby o tom, že boj o ducha realistního,
positivního, moderního _ vedenj, u nás v posledních letech s nejr z.

nějšími schopnostmi k nejrriznějším cílrim, v nejr znějšich metho.
dách, z nejrúznějších názorrl - je dnes již plodnj' několika šťastnj'mi'
uŽitečn mi a širokj'mi drlsledky. Nejpatrnější a nejkladnějši bude _

po mém soudu _ fakt, Že obecenstvu a zčásti i spisovatelrlm ukázal
širši a nové duševni obzory, že odkryl jim široké, bohaté země, dosud
pŤikryté studenj'mi a hustj.mi mlhami. Fakt, že současně s debatami,
hádkami, spory' studiem a rozbory theoretickj'mi, s v1fklady estetiky
a psychologie šly ukázky konkretné - píekladg z literatur polo.
neznámj,ch nebo posud nepochopenj'ch a špatně vykládanfch (jako
ku pň. moderní francouzská). Realismus skutečně zdá se, že ved'e za
sebou potopu pŤekladri. Mám mnoho námitek proti těmto pŤekladrim
v kolika směrech. (At uvedu jen některé: pŤekládá se bez vj'běru
a fragmentárně - je zcela spuštěn se zŤetele genetickj' a historickj'
rozvoj literatury a umění _ zajisté nejdrileŽitější moment - takže se
nám dnes jeví jednotlivá díla jako osamocená a existující pro sebe,
vyrvaná z Íetězu a pÍíčinné spojitosti, z tetěztl všeobecnějších a myš.
lénkovfch proudění' tgpicklch lltvarú života kolektiuného v určit;fch
prostŤedích - pŤekládá se jen beletrie a zanerlbává zce|a literatura
vědecká' kritická a publicistická, a tim nutně se porušuje názor
uzdjemného a reciprokntlro vj'voje, vlivu, souvislosti, kter1imi na sebe
tyto obory a sféry prisobily - pŤeklady samy konečně nejsou větši.
nou vyloženy; jich pochopení není obecenstvu zprostŤedkováno
rlvodními studierni, essagerni at cizích analvstrl nebo našich domácích



2 5 8 literárnich historikri _ a kde jsou takovéto uvody, jsou většinou ne-
zprlsobilé a nepodaŤené k této pedagogické riloze.) Ale nicméně
uznávám rád i tak mnoho dobrélro, všecko, co mohou a mají vykonati
pro budoucí objektivné a široké naše obecenstvo' Neboť v tom jest
jejich smysl: mají nám vychovati, pÍiprauilť obecenstvo vzdělané,
široké, vnímavé, obecenstvo uměleckého citu, vkusu' chuti _ obe.
censtvo nadšené a kritické zárove . Mají námstvoŤiti první a záklaclní
podmínku každé literatury _ kyprou a laskavou ptidu _ vnÍmavé
obecenstvo _ kterého posud nemáme a bez něhoŽ naše literatura
ztistává poŤád ilusi a Íikci _ ale není organickj'm, pojmovj,m a hospo.
dáňsk] m celkem. Není pochyby, že obecenstvo takové pak pÍirozenlm
ulběrem dovede nalézti umění sobě adekvátní - jemu odpovídající,
je vyjadŤující stylově i psychicky _ touž asonancÍ pŤirozenou
a mlčky nutnou, jakou jisté pŮdy dovedou živiti, snésti a pňijati jen
jisté a určité rostliny.

PŤeklady prosové a realistní nejsou zajisté první a jediné v naší
literatuňe. Je pravda. PŤedcházely pŤed nimi jinak dokonalé, umělecké
a systematické práce Jaroslava Vrchlického - jeho pŤekladatelská
činnost z literatur románskfch, romantickj'ch a parnasistních. Ale
_zvláštní zjev _ toto čisté a ryzí dílo nevniklo, zdá se, hlrrboko do
obecenstva. Zťrstalo, myslím, obecenstvu nejasné; zristalo nepocho-
pené' .myslim, prostě z drivodu malé podobnosti poměrri společen.
skj'ch, kulturních mezi prostŤedími, jež vyjadÍují tyto liieratury
a prostŤedím našÍm. Nebot je jisto, že obecenstvo zristává z počátku
necitelnj'm ke krásám technicklm o' rgze odbornlm, rgze uÁěIecklm
jistého díla. První, co je zaujme a upoutá, je podobnost kultury,
podobnost sociální a psychologická. Teprve tímto klíčem dovede si
postupně a v delší vj'chově otevňíti i krásy individuelné, samorlčelné
a vnitňní. A tento klíč právě scházel pňi všech krásn;fch pňekladech,
které byly buď plody umění čistého a technického nebo kultur od.
lehlfch a psychologii nepochopenj'ch a pŤíliš subtilnfch a jemnj'ch
pro široké tŤídy. Romantismus, jako názor světovf, nemohl bj'ti
chápán v Čechách, kde scházel mu každj'kulturnj'a sociálnf základ.
Že nebylo rozuměno ÍilosoÍii Leconta de Lisle nebo Alfreda de Vigny,

má drivod v abstraktní a těžké jejich složitostí, neboé nebylo a není

tomu jinak ani ve Francii, kde zristávají poŤád autory Ťidké elity.

Všecko, co dovedly tyto pŤeklady, bylo, že naklonily si a pňivedly

k sobě mladší bdsnickou generaci, Že by byly asi stvoŤily časem umění

po svém vlastním vzoru' kdyby dnes nebyl vliv jich i mezi umělci

pŤerušen z valné části proudy realistními a sociálnj'mi. StvoŤily by -

opakuji - umění snad nové a skutečně vysoké (není o tom pochyby)
_ ale umění osudné _ bez obecenstva nebo s obecenstvem nejuŽším'

nejobmezenějšim. StvoŤily by tedy, abych mluvil pŤesně, snad umění
- ale nikdy literaturu,.která je zjevem a titvarem sociálnj'm a hospo-

dáŤskj'm. A to proto, že umění toto, vzory tyto byly samy sebou pod.

statně nesocialistní. Že nebylo vribec reálnj'ch moment v naši kultu.

Ťe a politice' které mohly vésti k obdobnému a pŤíbuznému pojímání'

cítění a pĎedstavování.
Tato obdoba, blízkost a podobnost kulturního základu je však

zvláštní shodou okolností dána u nás pŤi literaturách nordickj'ch

(a také ruské, která však mne zde zatim nezajimá)' Literatury tyto
jsou sociální, ethické a positivní, a sice zprlsobem stejnorodj'm'
jakfm jsou pŤijaty, rozebirány a částečně i popírány tyto procesy

v nové době u nás. Literatury nordické, jak známo, jsou ve svj'ch

proudech realistních vyvolány z valné části vlivem západní Íilosofie

positivní a evolucionistické - Spencerem, Comtem, Millem, Tainem
- nárazem jich na domácí rlzemí v pŤedsudcích ztrnulé _ horlivostí'

s jakou pŤiklonila se k nim nejmladší generace a chtěla reformy

socialistní realisovati pňes odpor prvkri konservativnj'ch a zpáteč,-

nick ch, naivně a falešně vlasteneckj'ch a konvenčně a pohodlně
nábožensk$ch. Ale není podobnf a blízkf vztah poměrú společen-
skfch a kulturních, názor vědeckj'ch a uměleckfch i u nás, a to
právě pro tu část naší nejmladší generace, pro tu část studentstva'
která vydává, šíŤí, piekládá, čte tuto realistní literaturu nordickou
a která současně inspiruje se ideami positivismu a naturalismu,
pokrokem mravnfm a společenskÝm _ a jejíŽ knihy proto (stejně
jako na Severu) se koníiskují, a jejíž členové jsou voláni (zase stejně
jako na Severu) pŤed policii?
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260 Z iéchto drivodri, drivodti podobnosti situace sociáiné a poiitické,
je poclropování literatury nordické u nás možné a snadné. Teprve
později naučí se obecenstvo znáti její vlastnosti čistě vnitŤní, umělec.
ké' psychické. A ty jsou veliké, silné, bohaté. Jsou to literatury pÍud.
ké, vroucí, upňímné a hluboké jako málokterá z živ ch v zestárlé
Evropě. Jsou - z vy|oŽenfch drivodrl _ zvláště a šťastně schopné
vlíti čerstvou krev do našeho umění moderního a - budoucího.

Niels Lghne ie z nejzajimavějších román a pro jisté tendence
moderní doby - tendence neobmezené jen na Dánsko _ i svrcho.
vanč typickj'. Je to práce ducha velice šÍrokilro a složitého - ducha,
ktrr;f se vymyká svoji rozlitostí a také svojí jemností každé pohodl.
né' zké a určité klasifikaci. Proto, pokud vím, skončily také nezda-
rem jeden nebo dva seriosnější pokusy podniknuté k tomuto cíli naší
kritikou.

Jeden znak _ a hlavní _ neunikne ovšem nikomu: Niels Lyhne je
román podstatně psgchologick!, je v jistjlch vj'znamnyclr a smyslem
bohat1fch stadiich v;ilznamn1im v1ivojem lidské duše, nebo správněji
_ poněvadŽ ani Jakobsen ani moderní psychologie neuznává jednot.
nost a neměnnost karakteru - jisté zásoby citri, myšlenek, dojmo-
vj'ch proudú v lidské duši. Je také v druhé Ťadě pravda, Že visi jemrrá
mlha spÍrÍlualísmu nad cel1fm dílem - Že napojila všecky jeho ritroby.
Chvěje se a točí všemi jeho stranami. To bylo konstatováno a správně
konstatováno - ale to není všecko. Je tam mnoho ještě, co nebylo
vystiženo a co je právě pro Jakobsena karakteristické. Pokusím se
tedy analysu v tomto směru docelit. Pokusím se také určitěji v po.
drobnějšÍm rozboru ustáliti jeho v1fznam.

Kdo je Niels Lyhne? Autor neiekne mnoho o jetro společenském
postaveni, o jeho sociální klasiÍikaci. Zato tim větší péči věnoval jeho
nitru. Je to povaha sloŽitá a nepevná, necelá, pŤiliš sensitivní. Po otci
podědi ducha analytického, stiizlivého a brzy prolrlédavého, po
matce idealismus a lépe ilusionismus' nenasycenost ve vlastních, do

vnějšího světa projektovanfch citech, ztělesilovanj'ch dojmech.
V něm vězí touha napraviti a nahraditi vnějšÍ svět světem vnitŤním.
Tato vlastnost je tedy neobyčejná duševní bohatost, veliké vnitŤní
duševní teplo, slovem: mohutnf a neustálj'vznět. Vlastnost, kterou
v celé v lučnosti pŤedstavuje ve světové |iteratuŤe Cervantesrlv Don

Quijote. Jenom že u Nielse Lyhna není projekce vnitňního vznětu ve

svět zevnější tak pŤímá, rovnočárá a prudká jako u Don Quijota.
Z rtrznlch drivodrl: Pňedně u Nielse Lyhna je tento hotovj' ilusionis.
mus, tato otevŤená snadnost neustále opravována druhou, v něm
stejně organicky zachycenou schopností: analytičností, prozíravostí,
stŤízlivostí - dědictvím po otci. Niels Lyhne nadchne se v životě
několika vzněty, bude chtět uskutečnit několik vidin, ale nikdy ne
s tou prudkostí jako Don Quijote. Jej opravuje neustále jeho skrytá
skepse, jeho silnj' smysl pro skutečnost. Kdežto Don Quijote nikdy
nevystÍízlir'i, věÍí do smrti, že svět činri a svět citri a sn se kryjí _ je

Niels Lyhne velmi snadno zkrocen skutečností _ jeho zebe pravda

velmi časně - a velmi časně upustí od svého ohně a svého vznětu.

JeJi Don Quijote absolutnt urile, jest Nielse Lyhne vťrle poměrně

chorobná.l Je to proto, že Niels Lyhne - pÍi celé vroucnosti vnitŤ-

ního a mravního napětí - je hloubavy. Jeho polrŤíženi v sebe je

samoričelné, staví vnitŤnÍ a bohatou hru pro sebe, pro svoji zálibu,

bez vlastní potŤeby realisační' Tato soustňeděnost, tato samoričelná
vnitŤní schopnost je vlastní německj,m tasám, a Niels Lyhne podává
jediné a vzácné doklady této vnitŤní a subjektivní hry, všech těch
obrazŮ, které si duše star'í sama pro sebe, bez opravdové, ale zato
tím více vznícené touhy po realisaci. Některé ne popisy, ani analysy
- ale ťnÍuíce, této po všech pňedmětech vnějšího nazírání jako rozlité'

1 - ,,Niels Lyhrre byl ovládán jakousi pŤílišnou rozuážliuostí, která jej aŽ ochro.
movala, pocházejíc z instinktivní nechuti k nějaké odyaze, kteráž opět měla p vod
v polojasném včdomí netlostatku samostatné individua|ity.. (103). A dále na str.
104; ',Lidé takového rlruhu (totiž lirlé celí, bezvědomí, instinktivní) pÍipadali mu
jako kentauŤi' jezdec a kúů, jediná postať, myšlenka a skok jeden ráz; on však
pozdělen byl zňejmě na jezdce a komoně, myšlenka a skok dv{ zcela rtlznfclr věc[...



všechno jako pronikající duševní schopnosti, Jsou v knize Jakobse-
nově podány tak, že mohou státi vedle některjch stran básníka -
intuitivisty po vftce _ P. B. Shelleye. Je tedy po té stránce Lyhne
spíše ,Elamle tem, tím typem vrile zlomené, kde vnitňní bohat1f život,
jasná a podrobná vědomost každého vnějšího stavu ničí všecko roz.
hodnutÍ akažd! čin - kde sen a mgšIenka zabtjt čin. Celá beznaděj.
nost' hoŤké a jasné vědomí, že je marno uyitti ze suého id _ k němuŽ
na posledních stranách dochází Lyhne, má sv mi otrávenfmi akcenty
skutečně mnoho blízkého s některj'mi stranami velikj'ch analystri
zlomené vrile a zlomené personality: s Turgeněuem (v otcích a dětech,
Rudinu a hlavně Novině), pak ze starších s Goetheml a částečně
i Sénancourem, a Gérardem ď'e Nerual' _ z novfch pak hlavně
s Edouardem Rodem, s jeho stejně spiritualisticl.y* 

" 
v jistfch

vztazich i symbolickfm románem Běh za smrtí'.
Ale Jakobsen je pÍíliš širokj' než aby podal vflučnou pathologii

vrile, na jakou obmezili se ve sqich díIech právě jmenovaní mistňi.
Jak jsem již nastínil, není tato málomocnost vrile v Lyhnovi riplná.
DÍíve projde Lyhne bolestnou dráhou podnik - o"iiko*yslnych,
ale špatně pochopenj'ch, nezdaŤen ch, propluje odysseu dobrodruŽ.
ství ideje a citu v nepÍátelském, reáIném, t. j. objektivném světě
a Životě _ během ni teprve vzroste jeho bolestná, stŤízlivá a smutnájistota, která se formuje v posledních stranách knihy. Tento proces'
proces bolestně žiu! a konkretn!, dává Lyhnovi pravJJeno originalitu
v několika směrech. Práce, které jsem dňíve uvedl, mají jed,en vf-
značn! znak: jsou pŤíliš _ abych Ťekl - schematické, t. 1. priris
ochotné vésti a dokazovati jistou thesi _ která je položena ao JeJictrrekri do jisté míry a priori _ alespofi chycena tak silně, že nedá sereáln]fm kontaktem setŤíti. Jejich rekové zautrait pŤed životem oči
než jej začnou Žíti. Jsou koncentrováni na svoje nitro hned od po-
čátku, věnuji skutečnosti pozornost malou nebo nejmenší. Je to takě

kritikou již konstatovanf fakt, že umělci sohopní k vystihování stavú
duševních jsou méně naklonění, méně zprlsobilí popsati svět vnější,
svět barev a plastiky.l Jejich sloh pavučinovj'chytá dobÍe duševní
stavy, ale je neschopnf chytiti hoŤící barvy, vzpírající se a nalrroma-
děné masy. Zcela jinak je tomu u Jakobsena. Niels Lyhne uluoioulm
postupem projde bojem svj'ch dvou protivnj'ch duševn1fch pÓlú:
miluje postupně Edele, paní Boyeovou, Fennimore a Gerdu - všecko
bytosti individuelné a vvlíčené (tŤeba stručně) s celou bohatostí
a kontradikčnosti tvorri živfch. Tento boj, kterf je jinde více méně
typickf a schematickÝ, je tu r znf, všude jinak odstíněnf, jinak
pozorovan!. To je svrchovaně vj'znamné. Romanopisci psychologové
vynikají právě naopak jistou vice méně alegorisující, Ťekl bych'
tendencí _ zeušeobecr{uiÍ pŤíliš _ a kromě pro reka mají nejčastěji
slabj'smysl pro karaktery vedlejší, pro obklopující jej lidi a svět,
které nedovedou pravidelně podati hotově a hrnně2, nedovedou
podati v uhrnné celosti hru života, její vztah poměrou$ -tieni, dotgk,
ndrazg a hluk života. Naprosto již nedovedou a nechtěji ani pŤevésti
socidlné prostÍedt - poněvadž starají se skoro jedině a vj'Iučně
o bytost vnitŤní, o to, co má každf čIouěk jako svúj vlastní majetelr
psychologickj'a co má tedy hluboce ukryto a ztajeno v sobě, co ne-
projevuje a neodhaluje ye svém styku společenském a národním.
Tím vším liší se od naturalistú, kteŤí jsou sociální, objektivní a popisní
(kromě pŤedního a nejobecnějšího znaku, že naturalisté jsou fysio.
logičtí, kdeŽto psychologové - psychičtí). Tím všim bojují také
v poslední době proti nim: na poli psychologie provedla se nejprve
reakce proti naturalismu ve Francii. V poměru, v jakém klesal Zola,
stoupal Bourget.

Nic z toho v Nielsu Lyhnovi. Byl jsem pŤekvapen pňi četbě této
práce, jak básník tak hluboce vnitŤní, intuitivnjl a psychickf jako
Jakobsen dovedl byti zároveĎ tak otevŤenj' světtr vnějšímu v tom,
co má nejprudšího a nejbezprostŤednějšího v pocitech. Je riŽasná

1 . Srovnejte tŤeba jen Bourgeta v jeho románech.

2 . Všecko to lze studovati zejména dobňe tla románech Bourgetovjch.

1 - 'Werther.

2 - Obermann.

3 - Le Révc et la Vie,



čivost jeho nervů. Vťrně, barvy, tÓny lehaji na jeho duši a dráždl ji,
otŤásají jí plně a zvučně. Smysl pro vzduch, pro jeho pohyby, teplo,
záchvěvy' pro reflexe barev a hry stínrl je u něho karakteristickj',
čistě dojmou! a ndladoa!. A více: tento v poďstatě intuitivnj' básník je
jeden z nejlepších, nejjemnějších pozorouatelri, které znátn. DŤíve než
vymaluje (lépe a pňesněji bylo by: uguolti,1 subjektiunou hru duševniho
světa, popíše individuum ce|é objektiuně a fysicky po jeho tě|e: barvu
jeho pleti, vlasťr, kaŽdou karakteristickou kost, kažtl hrb na jeho
lebce, kaŽdé trhané nebo lámané gesto, pohyby prstri a rukou, tempo
a ch zi nohou, barvu, lom, prrizračnost, světlo a teplo oka, chvění
chiípí -a to s takovou bezpečnou a klidnou plností, žekaŽd! čtenáň
uhaduje a tuši hned na prv:i ráz exaktn a dokumentárnf základ této
malby.l Ale ani to není všecko: tento psycholog nejen Že podal
euolutiunlz a rižasně bohat život duše, se vší jeho šiŤkou a plností,
ve všech jelro narážkách na realitu' v rltoku na jiné bytosti Živé
a teplé, na jejich duševní a nervové proudy - nejen Že dále vztj'čil
živé, individuelné, celé a složité okoltí on konstruoval nebo spíše
naznačil ještě v obrysech a prvních liniích, ale pňesto s dostatečnou
určitostí i socidlnt a nti,rodní. prostiedt svého románu. V románě na
místech vzdálenějších a odlehlejších čtete poznámky vedlejší a jako
stranou pohozené, ale pňece karakteristické, dostatečně určité na-
rážky, z kter:ich si dovedete sloŽiti, z nichž cítíte jako lem vzdáleného

1 - S jakou složitou a hotovou plností podány jsou i osoby plánu druhého
a tňetí}ro, ukazují syté, šťastné a nové postavy vychovatele Biguma a matíie Erika.

2 - Názor pronesen v jisté české kritice, že Niels Lyhne ,,ňešl problém.., je na-
prosto nesprávnf a falešn$. V Nielsu Lyhnovi ncní thesÍ jako v něm není schemat.

3 - Jakobsen byl skutečrrě exaktny a vědecky pracující pňírodozpytec a fysiolog.
Tínr se dá talté vyloŽiti jeho vroucí zájem pro svét vnější, svět forem a jeho pozoro-
vacl čintrost, která vedle jeho psychické intuice pŤímo pŤekvapí každého psycholo-
gicky vzclělaného kritika. Tím vykládá se dále také podrobn zájem, jak$ věnuje
v románě theorii dědičnosti, jak pečlivě kreslí po stránce tělesné i duševní piedky
Lyhnovy, rod otcr]v i matčin, jak pečlivě analysuje je v jednotlivj'ch členech.
(Str. 10-14.) Positivním vJ'sledkem jeho činnosti v tomto oboru jest jeho v$bornJ'
pieklad Darwina do dánštiny.

a obklopujícího kraJe, jako ovzduši všude pronikající to malé, zavrené

a snivé Dánsko, - s očima posud stočenj'ma k romaneskní obloze -

Dánskooeh lensch lás rú--Dánsko,k terépok láda loromant i ckou
a sentimentálnÍ formu za národní ctnost, Dánsko pastorálni, cudné

anevědomé,kterj,mletělyteprveprvnínepochopenéa.dosudneuŽi.
tečné a bezričelné jiskry jako Niels Lyhne - Dánsko z let šedesátfch.

To je zcela patrně vyznačen1i terén děje. A více: ty všecky osoby -

celj'proud jejich krve, cel1f sklad jejich citťr, celé teplo jejich myšlenek

teee i pŤevádí se do nich z pridy sociálné. Maji i jistj' smysl širší _

nejen svrij vlastní individuálnj', samoziejmf a obmezenj': jsou do

jisie miry ndrodnimi. typy, typy psychologie lidové. Symbolisují

v jistjch směreclr jistá stadia národního ducha.- ry topoznámky,k teréz jevu jíce loušíŤiaobsáh los tumě leckého

p lanuaschopností ,da jíseshrnout ivdef in i t i vně jšít in i i .Takto t iž:
NielsLyhnejedi lonejjemnějšíanejdokonalejšíi luserozuojeagenese,
dílo podávaiící jedinou a dokonalou perspektivu pohgbu časouého,

jeho změn a proměn, kterj'mi zasáhá v duši pÍedstavující a tedy i ve

světpŤedstavovanj ' .Ukazujedokonale(tŤebaindividuelněapotud
jednostranně) posloupnj. tok, změnu všeho Živého, věčnou změnu

samu. (odtud také bolestnj.jelro tÓn, tÓn roztrhávanfch, rozptylo-

vanfch, rozprašovanfch ilusí.) Spojuje v Zaceleném, jako smytém

a jednotném postupu karakter s typem. Vycituje člověka s obojilro

stánoviska: i jako individuum i jako bytost rodovou. V tom směru

stojí vedle Tolstého i vedle Ba|zaca (liši se ovšem od nich hluboce

realisací vnější a formovou a pak zkou a obmezenou plochou, na

niž tento rozvoj je demonstlován. Niels Lyhne nezná sociálného

života v uŽŠím smyslu, toho, kde rekem a pŤedmětem studia není
jedinec, ale mcso sama jako prvek společenskj', Iid sdm ve svém

seskupení a setŤidění). Jako román psgchologní ve vlastním smyslu

má zásluhu o pronikavé a intuitivné vystižení jistj'ch chorobnÝch

rltvarri a forem citění a pojímání, lrteré obecně, pŤíliš široce a málo

pŤiléhavě zahrnují se obyčejně slovem pesímísmus _ lépe snad

bezilusionism. V této pňíčině je neobyčejně poučnj' pro poznání

moralistního života a hnutí pňitomnosti.
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Niels Lyhne vyšel u nás v J. Pospíšilově Bibliotéce pÍeklailú ayni-
kajÍcich děI cizojazgčnlch, v podniku mladém, ale svějÍm, s umělec.
kj.m a čistfm cílem, s. programem širok1fm, liberáln1 m, eklektickj'm.
Posud pěstovala Bibliotéka vj'lučně jen krásné pÍsernnictví. Splacen
v ní konečně dluh naší literatury dvěma genirim moderního .o*anu,
Eliotoaé a Zoloui. Vedle nich vydány v ní knihy tak bohaté a zajímavéjako piítomn.il román Jakobsen u nebo Atlantis Verdagueroia. Lle
sbirka nechce se obmeziti jen na beletrii. Čtu s radosii n" ola."
svého exempláŤe nejlepši záměr: chce podati časem také kritické
a literárně psychologické essage a studii. Myšlenka znamenitát Coplatno podávat našemu obecenstvu cizÍ veledíla umělecká, když je
nedovede chápat, nedovede vycítit, neví, jak má na ně hledět, comá v niclr vnímat. A od české současné kritiky se tomu nepňiučí.
! 

tom se nedá pochybovat. PotŤebuje skutečně essaye a zase essaye.
I kdyby nebylo této rilohy vychovatelské, cena a vfznam těchtoprací je absolutny, ryzí. Jsou to samostatná uměIecká arcidíla. Jaké
obzory musil by otevŤíti u nás pňekla d Carlgle! A z Francie Taina nebo
Hennequina. A jakou vnímavost uměleckou musili by probuditi
Bourget nebo Lemat,tre, Barrěs nebo Dujard.in! Zdeje pŮda panen-'
ská dosud a nedotknutá.

J.rr Yáůa: Úvahy a, poYahy

Pan Váila je rozenf publicista, vlohou i krví, jakfch není mnoho.
Kdo potňebuje drlkazu, najde jej v pňítomné knize, nezná.li,,Světem...
Kompilace, namítne snad někdo s podceřujícím tÓnem. Pňirozeně, od-
povídám. Publicista není vlastník, je jen pachtjŤ v literatuie, napsal
kdosi vtipně. Nekope, dokládám, rudu života a vědy, a|erazízni minci,
dává ji v oběh, jemu děkuje za svoji hodnotu, cenu, užitek, kurs. on
zprostŤedkuje vlny poznání, umění, pravdy, idejt i cítění. Vybere ze
sÝpky obilí. Rozhodí zrní. A to není malá věc. -to žád'á štastnou a cvi-
čenou ruku. Talent, slovem. A originalitu, iniliuid'ualilu jako každf čin.
Vybrat, zpracovat, podat_to není všecko. Běžío to,co ajak. Publi.
cista musí mnoho znát aještě více cht|t. PÍeooil myšIénkg u čÍn - tento
mystickf proces jest .jeho dílo. Publicistďjest jakjsi národní učitel,
vychovatel. od hodnoty publicistiky visí mnoho, snad nejvíc v ná-
rodní v1fživě a vzrústu, duševním i tělesném. Na ni musí se klásti
v národní organisaci silnf dúraz. PublicistŮ talentem a vlohou je málo.
Rodí se jich stejně poskrovnu jako všech jinfch talentú. Jsou tv rčí
jako všude jinde.'Ale jejich pomocníci, clělníci dají se vychovat. Žádá
to ovšem právě rul žurnalistické praxe, která kvete v Čechách, kde
rekrutují se k novinám většinou individua s kvalifikací čistě negativnÍ,
která se nehodí jinam. Aby se prokázal takovjto adept (kromě pŤiro.
zeně rychlé a snadné inervace) zásobou jistfch positivnj'ch vědomostí
jako znalostí psychologie, dějin, íilosofie a positivismu, sociologie,
národního hospodáŤství, politiky, statistiky a veÍejného a mezinárod-
ního práva, nikoho ani nenapadne. A že,,náhoda nebj'vá milosrrlná..,
jak znÍ stará fráze, ví každ , kdoldovede pozorovat a usuzovat.




