
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.



Pan Vál1a je publicistieká tndiaidualita. Zabral se do podrobného

studia dvou národú, v pŤítomnosti i dějinném rozvoji, po stránce vě-

decké i umělecké _ dvou národŮ unitÍnÍch a psgchickgc katexochen
-Angl ičan v a Rust iv .  odtud má jeho ideovj ,svět  Žádoucí psyc]ro lo-

gickou jednotu a harmonii. odtud ta jistá a hluboce vrytá l inie jeho

publicistické clrálry. 
.femperamentu a vloze p. Váíově odpovídala

právě lalo psychologická škála: jejím hranolem láme a rozkládá se
všecko mčkce, snadně' zesíleně. Dá se dokázat tímto zprisobem, Že p.

Váťra vloŽil do sv1.c}r ,,kompilací., uíce dušeuni iednotg a celosti, vice
vnitÍního lomu, typického ltlu zorného neŽ celá ňada současnych

českych autorú do svjlch ,,originálri... Realismus, socia/ismus, ottizka
ntiboženskri (o níŽ ani ve vybranych vrstváclt není posucl mnoho sle-

clru) prošly meditativnou čočkou Váriovou dÍíue, než jejich paprsky

byly schytány a odraŽeny nebo rozstŤiknuty jinymi. Fakt ten konsta.
tovati je činem prosté literární spravedlnosti. Vedle toho je zase
faktem, Že nebyl to p. VáĎa, kter1f zjednal těmto otázkám zájem šir-
ších mas. Úkol ten pŤi veškeré vloze nebyl p. Váriovi souzen. Čí vinou,
nemolru tu sice rozhodovati clcfinitivně, ale kaŽdym zprisobem |eŽí
větší, ne-li celá tíha závaži a naŠI nedostatečné ncirodní', t, j. socitilnÍ or.
ganisaci, v nedostatku pevného místa a cíle, pňiměňenÓho koje, srov-
nalého uŽití kaŽdélro talentu. Postavení p. VáĎovo lr české hierarchii
polit ické, l iterární, novináŤské je známo. Demarkoval je v těchto

]istech precisně H. G. Schauer jiŽ r. 1891. v čisle z 1' srpna. Napsal

do slova: ,,Valná část viny tohoto riplného a soustavného ignorování

literární osobnosti p. Váťrovy leŽí v těch' kdoŽ maji v rukou vedení

našich věcí literárnich. To ie uina a hÍí.ch na literatuÍe, o tom nemitže

blti neimenší pochgbností. ostatně tato pštrosí politika dá se provádě-

ti jen na nějak1i čas, a budoucnost rehabil ituje leckterou nyní zneuzná-
vanou osobnost... Celá neodvislost karakteru, l iberalismus v pravém

anglickém smyslu učinily skutečně v bídné české literárni louŽi z p.

Yáni re|raltlera' Pi.ispěl k tomu značně jeho modus reformátorskjl,
ryze ritočny a bojovny, vedle jisté záliby vj'. lučně a jednostranně

váŠnivě proselytisující a pŤedem jelro humor,bLízk! a krevní pŤibuzny

anglického. Plny Šéav a prudkého stňiku, stejnélro na papíŤe jako v ho-

voru. Neboť p. Váťra je causetrr a jakj' l KaŽdá věta je náraz ocelí.

JiskŤí, svítí, pálí. o jeho vybojné a šťastné vervě běhají v praŽské li-

terární společnosti hotové legerrdy. Hlavně tyto vítězné a bodavé

causeries zabíjejí pr p' Váni. Slepičí a zarousaná nedťrtklivost posti-

Ženych veličin je, jak známo, nesmíňitelná . Sebrané v kníŽce skanda-

lisovaly tyto lrranaté a barokní, ale chtivě a lrladově plné a bezpečné

rány a utoky punčocháŤskou počestnost českého olympu. Neclrci zde

psal apotogii ,,Kokrlr... Clrci jen poznamenati, Že jejiclr tČrn byl cel-

kem špatně clrápán a clrutnán. Jsme spíše zvyklí na francouzsky

esprit, na jeho galanterní hru leskllrni dykami, na pikantní tanec jeho

ukrytych jehel' Anglické zbožije naprosto jiné, jak Známo. Trvá delší

dobu. než se zvykne této silné stravě, těm těŽkym a plnym ranám

anglického boxu. Humor p. Váni je silně anglického plemene. Grotesk-

ní, drasticky, barbarsk1i. NIíchá a smete veliké s malfm, nízké s vy-

sokym, biblické verše s Žargonem u]ice' To není sprclra, to je krupobití.

Cenu, kurs pravého slova zná kaŽdym zprisobem p. Vár'ra s rreomyl.

nlrn instinktem rozenélro stylistické]ro bursiána. Ulrazuje to určitě

i p r i t o m n a k n i h a . S l o v o V á  o v o j e v š u c l e t ě Ž k é , m a s i t é , p l n é . C h y t á

všecko zpňíma, bez okolkri, nahyma a teplyma rukama. Z pi'íLomné

lrnihy, kierá obsahuje kromě syté pŤeclmluvy p.Váůovy lrlavně Ma-

caulage,Taina a Gercena,Žene se siln a svěži vzduch, Ťekl bych skoro

horsk1i vzduch, studenj'a plodny, pln deště a jara. Úryvky zTaina

a N[acaulaye znal jsem odjinud, a pňece se mi četly v pŤekladu p. vá-

íově jako rrové. o Gercenovi, l itery nri byl neznámy, ani nenrluvím.
.l.ento slavjanoÍilsky essayista, kterého p. Vá a objevuje naŠi zanedba-

né,,širší obc i . . ,  je ve l iká duše. V knize jsou z něho tň i  stat i :  drobné

myšlénky a črty a dvě pojednání ,,Diletanti v nauce a cech učencri..

a ,,Klasicismus, romatismus a realismus... První je ve všech směrech

vyborná. V druhé vadí mi leccos. Kromě hegelovsky dialektického

pdjímání clčjinného rozvoje (coŽ je jen kostym doby a nejde do masa)

hlavně mlhavost a abstraktnost, jak je tu tradován rea]ismus. Určité.

ho není tu o něm nic. Má bi't i, čtu, vj'razem pi.ítomnélro věku, jeho

rodících Se Snah - clremickym procluktem, clremickou syntlresi i klasi.

cismu i romantismu. To je pěkné, ale právě tu bych měl rád podrob.



270 nosti, kdyby autor ukázal zptisob sloučent, pltin této synllrese, jak ji
pojimal. Ale v tomto nejzajímavějším bodě je nemluvn1f. Nicméně je
to vysoká práce. Zejména romantismus chycen tu celj.m hrdlem.

,,Úvahy a povahy.. jsou užitečná kniha v nejlepšÍm smyslu. Učí
čtenáŤe mysliti. Pan VáĎa ukázal znoYa,jak rozumí modernímu rikolu
publicistickému. Nedivim se pak ovšem, Že neni pro něho místa tam,
kde by mu náleželo právem talentu i práce, a které by zaujal jistě
v cizině: _ jako redaktor skutečně moderního deníku. Ale v této
otázce jsme snad dnes na tom nejhrlŤe. V novinách nerozhoduje u nás,
co jinde: talent, individualita vzdělání, cítění a chtění. Naše redakce
jsou zcela normální kanceláŤe. Naprosto šosácká bureaux. A novináňi
snad nejhorší byrokrati. Znát dva tňi cizi jazyky, umět psát a číst
a hlavně ,,držet hodiny.. stačí rlplně.

10. ledna 1893.

laroslav Ynehliekf : Troií políbení

Nová práce p. Jaroslava Vrchlického je genesí, jak upozorĎuje

autor v ,,tlvodním slově.., jedna ze starších. ,,Národní divadlo.., čtu

tam, ,,získato již pŤed lety _ za čelem jedné hry slavnostní, s které

později sešlo - tuto dramatickou báseĎ a jelikoŽ má k ní plné právo'

sehrává ji právě. Děje se tak proti intencím mfm, nebot nedělám si

dnes více žádnfch ilusí o osudech poesie na prknech divadla moderního

vúbec... BásnÍk vtisknul sám práci svoji kritickou marku zcela určitě

a definitivně: ,,Trojí políbení.. je skutečně delikátní a graciésní pro.

uerD jako jej psali mimo jiné básnÍci z milosti boží Alfred de Musset

nebo (v konkretném pňípadě trochu bliŽší genrem našemu dramatic-

kému autoru) Théodore de Banville. Má dikci čistou,lrudební a sytou'

bohatou v paralelnfch liniích poetické techniky. Dikci, která (jako

všecky skoro poesie p. Vrchlického z periody starší) jest asociovaná,

apercipovaná, analogní a opakovaná v Ťadách variací a paralel.

Potud neŤekl nám p. š. z ,,Národních listri.. nic nového. Upozornil
jsem na tento schematickf ráz poesie pana Vrchlického v těchto
listech en passant pii vedlejších a nepolrodlnj'ch pŤíležitostech jiŽ

několikrát.l Nová jest otázka, jakj.smysl, cíl' užitek, vhodnost má
technika ta v díle dramatíckém. otázka ta se kladla, pokud vím,
i jinde. odpovědi shodovaly se, tuším, také aŽ rlžasně určitě: poesie
(alespoů v této formě) nemá dramatického ričinu. K této kategorické
větě, pÍiznávám se, budí se ve mně pŤi podrobnější analyse silná
skepse. Chci zde skizzovati některé momenty tohoto skeptického

1 . TŤeba v recQtlsl o p. Xaveru Dvoňákovi, Lit. l. 1892, str. 265' 1. odst.




