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Šestatňicetilet Johannes V. Jensen jest dnes největšÍ básnická
hodnota dánské literatury, měÍíme-li básnickou hodnotnost vnitŤ-
ni v11ibojností a expansivností, schopností zt,otoŽĎovati se s pňÍ.
rodními i společensk mi Íunkcemi, vlohou pÍedjímati vášnivou
touhou dráhy nového světového lidstvÍ. V Jensenovi shluklo se
v cosi šíleného mnoho nejstarších i nejnovějších pudťl lidskfch
a vytvoÍilo z jeho díla cosi mezi novináŤskou reportážl velkého
stylu a mythickfm eposem novfch sil a živl společensk;rch, cosi
mezi nádhernou rapsodií kosmickou a odpadkoqtmi sensač-
nostmi kriminalistického a det,ektivního románrr amerického.
Jensen činí na mne dojem PumY, naplněné o vysokém t,laku vf-
bušnfmi látkami, vržené do melancholickfch zŤícenin staré
dánské literatury; všecko jest, v jeho díle směstnáno na mÍsto
co nejmenší a všecko má jakési at,entátové vlastnosti, boŤivé,
rvavé, v;fsměšné a primitivní. Nejlépe vymezím jeho místo
v dnešní dánské literatuňe, jmenuji-li jeho protinoŽce: tlm zdá
se mně blt Herman Bang, i u nás dobÍe znám;f poslední vfběžek
staré aristokratické tradice dánské, literát delikátnÍ, ale i chu-
dokrevn;i, básnick;il melancholik a unavenf shovívaqf ironik,
básník ztlumen;fch nálad, nedomyšlen1fch činri, dobolel1fch a pňe-
šl1fch marností, odkreveného a monotonně zšedlého život,a. Proti
tomuto raÍinovanému a unavenému pŤíživníkovi staré aristokra-

l . odloŽeno z 20. sešitu. Zatím uveňejĎuje v Piehledě p. Arne Novák velmi
pěknou studii o Jensenovi, zaloŽenou mnohem šíŤeji neŽ tento referát, ale dobírajÍcÍ
se tušIm stejnfch nebo podobnfch vfsledkr},

tické kultury kodai1ské tyčí 8e Johannes V. Jensen jako svalnat'
barbar nenasycené touhy, jako jutskf germánsk;7 sedlák, kterf
se opírá o nepodryté cítění rasové a jeho mystickou drivěŤivou
dobrodružnost, člověk nepŤebran a chaotickf, ale i nezeslabenf
a plodn zárodky budoucích vfvojov1fch možností. Johannes
V. Jensen vyšel z vesnické povídky, v níž se po prvé nalezl jeho
genius; v Dánsku jest ceněn dosud hlavně jako autor Povídek
z Himmerlandu, knihy bujaré a zpupné, velmi vzdálené té used-
Iické pohodlné ospalosti, která jest u nás známá jako vesnická
povídka. Již v této knize Jensenově vŤe to silnJrmi dobrodružnfmi
PudY, nezkrocenfmi vfbuchy vrile, již do této knihy směje se
volné nebe svfm omamnfm risměvem a již zde osudy lidí pÍi-
krfvá a zatápí vesmírn orchestr pÍírodních sil a živlrl. Již zd'e
vynikajÍ vlastnosti, které skládají jedinečnost karakt,eru Jense-
nova: bohatf život smyslovf, tajemná sympatie k silám kos-
mick m, ke vŠemu, co jest rytmické a cyklické v pňírodě i ve
společnosti, prudká točnost postiehujícího oka i uchvátaná
dravost ryjecké jehly, mnoho drsnosti, mnoho barbarství, mnoho
schválnosti, ale i opravdová síla a mohutnost prostá všÍ rétorické
frázovitosti, založená na nevšedním smyslu pro věcnost a orga-
ničnost. Ale Jensen neomezil se rodnfm obzorem, a rodn kraj
byl mu jen pevnfm bodem, o nějž se opÍel a na němž zesílil;
odpoutává se záhy riplně odtud, aby žil zmnohonásobněnfm ži-
votem ciz1ch plemen, opíjel se kouzlem nov;fch a novfch pro-
spektrl krajinn;ich, sílil zákonnou krásou novfch strojrl a vyná-
lezri technickfch, ztotožůoval se s vfvojov1fmi možnostmi netu-
šen mi starou unavenou Evropou, pťisvojoval si novJr věcn
pathos člověka budoucnosti, bytosti včera teprve zrozené, nahé,
sotva pletí potažené, a rozesmával se prvními nemotorn1fmi tá-
pav1imi kroky a skoky této groteskní mladé nestvťrry, jímavější
i strašnějšÍ než všichni netvorové starfch mythrl a pověstí.

Johannes V. Jensen jde do světa puzen pudem po jakési nové
nesmírné epice, v níž by do ňvaní vln a svistu vichrri zpívaly
chÓry živlri a látek osvobozenfch ze svého zajet'|v lťrně země
moderním člověkem a vhozenfch jím po prvé do koloběhu života.



Nov;Í Argonaut podniká nebezpečnou v;fpravu za vším kvasem
nového života, kter slibuje jinou věčnost než věčnost kňeséan-
ského zásvětí: stup ovanou a zmnoženou sílu chvíle, nové orgány,
kter;imi by bylo možno cele ji vyssáti. Tak stává se cílem Jen.
senovy pouti Amerika: zde modernost je poesií, inženjlii jsou
mythickfmi reky, velicí podnikatelé vikingy, zde se píší národo-
hospodáŤské eposy, zde moudÍíš procházkami, opíjíš se vzdu-
chem, zde rostou ti nová kŤídla, a proto dovedeš zapomínat
star]iich evropsk;fch chrid a berel. . . Staré prostoduché, ale silno-
kŤídlé sny Grundt,wigovy jsou tu naplněny zptisobem, lrterf jen
odumŤel Evropan mriže shledávati bizarní.

Matematická krása strojťr nadchla Jensena k básni právě jako
rychle orientovanf a vždy pohotov1f smysl Američana: v obojím
jevu vidí tutéž rispornost, jasnost, věcrrost, které jsou rnu pra-
lnenem vší poesie. Jako prav;Í epik rád staví v celkové zjedno-
dušující mase světlo vedle stínu a tak vedle typu Rooseveltova,
jenž je ztělesněním všech americk;ich kladri a hodnot,, jakfsi
polobr1h usadivší se v naší civilisaci, šklebi se typ krále ,,žlutého
tisku.., Hearsta. A vedle toho podivuhodná schopnost, s jakou
dovede Jensen vcítit se v duše primitivní a živelné, v st,ará vy-
mŤelá plemena: nic není tomuto duchu dost vzdáleného, aby
nedovedl si to pňisvojiti a zdrlvěrniti, nic dostblízkého a všedního,
aby to nedovedl viděti pohledem novfm a užasl1im, ktery vrací
všemu prlvodní velkost. Jensen jest rozen;i básník duše rasové,
duše silné, nezlomené, která básní v činech a vyzpívává se na
bojištích. odtud láska jeho k Waltu Whitmanovi a pŤedevším
k Bjtirnsonovi, kterf jest mu d kazem, že Evropa dosud neod.
umňela, že sen a čin, myšlenka a cit posud se nerozešly. Nevidí
stínrl a slabostí na svém modelu, kter1f zase po epicku mění se
mu v typ světlého reka, drakobijce, básníka světla a volného
vzduchu.

Dávno nečetl jsem díla t,ak zcela svého, uzavňeného, jednot-
ného a stylového, jako jest, tato sbírka essayí Jensenov;fch. Zde
věŤíš, že modernost, která b1ivá obyčejně pohodlnou pňikr;fvkou
intencí pŤÍliš pochybnfch i pÍiliš zamlženJ'ch a kaln ch, mŮže

b}lti i cestou a metodou ke klasičnosti v plném smyslu slova.

Ňeboé styl není nic jiného než qfraz nutnosti a věcnosti, a vel.

kost Jensenova jest v tom, že tento uměleckf axiom nebojácrrě

domfšlí do konce, kde jiní zastavují se v prili cesty, poděšení

a zmatenÍ varovn;im pokňikem krátkozrakého a krátkodechého

rIiváctva.
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