
4 8 8 Seděl itamvšichnipospolu,KjelaTheklajakodiváci,Endrepak|ežezpo|ana
podlaze, šeptal něco s utajovanou vášní.
. 

T..p.'á, krvavá ironie nad sebou samjm zazn|va|a z jeho hlasu a mimiky. Ta

malomocnostpíesvšeckověděnÍachtění,tavzdálená,pozorujÍcí,duchaplnázou-
falost nad vlastní slabostí ochvívala jeho rty. Se.těl na.t vlastni propastí s ně-

mjm,tich$m,chvějnjm směvem,bylatomalomocnostvesvatozáfiduševního

nadání. Hletlěl v to, nevěda si pomoci'

v obličeji doktorově to zápasilo a trhalo.

Totě byl Endre sám, ve v]astní své nicotě atd. (Str. 136 a 137.)
Jondš Lie: Nioba naši dobg

Ne veliká a hluboká práce umělecká, ale stále ještě dobrá lektura. K uměleckému
a psychologickému ďlu jen náběhy, jeŽ buď vyzněly naplano nebo zťrstaly ve stavu
embryonáInén' Kniha, cítíte to, je něJak zlomena, sraŽena, stištěna ve svém plánu.
Podklad její je širšÍ, sociologičtějšÍ, neŽ pouhjpiíběh mateÍského hoie z nezdaŤen$ch
dětí' Veďe paní Bentg trpí stejně otec, d'oktor Baarutg, dopouští se zločinu, aby po-
mohl problematickému miláčkovi svému, hazardnÍmu spekulanbt Kieloui a hyne
pak z vnitŤních drlvodrl, nahlodán v samém jádÍe svého od základu poctivého,aŽ
rozšafně hranatého a rizkostlivého clrarakteru. ovšem hlubšÍ ideová vina je paní
Bentg,ktetá mysU, že je tŤeba vyhovovat modernímu liberalistickému proudu časo-
vému, v němž a jímž právě bynou jejl tŤi děti: vedle jmenovaného Kjela hamletick
Endre,ztazená, oslabená, na vúli rlplně ohlodaná, chabá, roztŤesená a vším zmítaná,
slabošská duše a stejně záhadná, pasivná, rozrušená, hypnose vnějšÍho pŤístupná
dceta Minka. Pro ně všecky značí liberalistick$ proud nedostatek kázně, utonutí
v mlžné ilusivné snivosti, rozbujelé a rozkypělé dobrodružnosti bez per'rré charakte-
risační kostry svalové, nervové, rozumové. To by byl asi ideovf, thesovitf podklad
tohoto románu: zhoubnost liberalistického pokrokáŤství - byl by, pravím - kdyby
byl totiž hlouběji a pÍímo názorně chycen, demonstrován, vykládán _ a ne pouze
nejasně a mlžně suponován, Jak tomu vskutku je v NÍoDě naší ilobg.

Po psychologické stránce vaď nám také ta oběžná rihrnnost, která ráda utÍká se
v abstraktnějšÍ motivace a leckdy v5pomahá si pÍímo abnormáIní hypothesou
(Minka poďéhající sugesci lnženfra a spiritisty Varbergra),

Presto však pÍece je to kniha, která stojí za čtenÍ. Mnohá analogie mezi počátky
našich moderních proudú a starší Íáze norďckého Života vnucuje se pilmo čtenáŤi,
kter$ se zamyslí časem nad mnohou ránou bystŤe vedenou proti pustému liberalis.
tickému šermu a Írázovitému abstraktnímu theoretisování.

I po stránce íormové stojí román Lierlv za zmínku jistou, stručnou a bezpečíou
dikcí, Jakou chytá siluety a situace dosti subtilní a kŤehké. Jako doklad scéna' kde
doktor Baarwig piistihuje Endrea, jenž právě stál pÍecl ním v celé nahotě duševnÍ své
bídy a mdloby, jak hraje Hamleta. Svěslv koutky na tlstech, jako by vyplvoval něco
trpkého' zastavil se doktor a hleděl na to.




