
r 5 6 ztŽuje se nebo rozlévá se podle hlubšího nebo mělčího vŤeni vnití.-
ního.1

A jen veliká dramatická síla básnická, která měla šílenou odvahu,
anthropomorfisovati děje kosmické a nazÍrati na clějiny vesmíru jako
na dějiny vlastní duše, mohla dospěti toho, v čem vic]im umělecky
stylovjl vrchol lyriky Bňezinovy: k tuorbě |tuchoulch rod u a tgpti,
Veškerou tvorbu BŤezinovu prostupují básně, které shrnují celé po-
selství a žně věkri, dějr1, sil, mocí, kleteb a začarovánÍ nebo clramatic-
kjch a ironickych situací v několik typickj'ch duchovj'ch postojri,
posun , linií, otázek, v]fkŤikri, zaštkání nebo inkantací. PŤečti si
,'Mučedníky.. - těla, Iásky, ticha, zděděnych vin, hŤíchu, nejvyšší
touhy - pŤečti si báse ,,Dlouho stáli . . ... ve ,,Větrech od pÓlti..;
pŤečti si ,,Proroky.. a ,,Stavitele chrámu..1 pŤečti si ,,Šilence.. a
,,Slepce.. v ,,Rukách.. a užasneš, jak bolrat m tv rcem duchovj'ch
tvarti jest BŤezina, jakou silou objektivace vládne a jak dovecle

vypočísti všestrannou rovnováhu rriznorodj.ch sil a spojiti je chvilko-
v m pŤíměŤím v uměleckou plastičnost, která jest svědectvím jejich
životnosti.

o toto umění typotvorné opŤel BŤezina svou nadosobni tgriku
chorickou a kolouou, v niž rozezpíval němé a těžké světy živlri, hvězd
a sluncí, a dovedl proměniti hr zu, tlak, tíseů a zoufalství vjlvojné
situace dramatické v celj' národ radostn ch vj.kŤikri, jistot, kŤÍdel
a duší' zprisobil1 ch zalidniti i nejpustši poušt, a stvoŤil tím novj'styl
a nové nedohledné dnes ještě v vojové moŽnosti pro lyriku, kterou
vykoupil z nejnebezpečnějšího zajetí solipsismu.

1 - V posledníclr básních ,,Ruk.. ustupuje tento empiričtější t. zv. volnJr verš
verši tradičnímu, uzavÍenému a konveněnímu, patrně zase drlsledkem dramatického
paradoxu, kterJ' ovládá celou tvorbu Bťezinovu: BÍezjnovi bylo vnitÍní nutností'
když byl dobyl empirického rytmu rristu a v1fboje, pňenésti jeho vJ'těžky ve vyššt
sÍérrt melodiky a harnroniky a idealisovati je v ní typicky a abstraktně.

Dvě sÚaÚl
o díIe Briženy Svobodové

Je m'en uais de ce monde od iI laut que Ie caeur se brise
ou se bronze. Chamlorl

1
Dilo R Ženy Svobodové opsalo od sv]ilch počátkri velikou dráhu

vj'vojovou, jednu z největších v české literatuŤe; jeJi talent schop-
nost uměleckého r stu, napovídá jiŽ tato dráha sama nadání bohaté
tvárn mi silami organisačními.

Vj.vojová drálra Rťrženy Svobodové vede od prvních realistickj'ch
pracÍ, ve kterj,ch snáší empirickj' detail, k posledním tragediÍm kul-
turní bolesti, v nichž stylisuje celé Životní a společenské ritvary
a tvoŤí osudy a typy, nesoucí ve své hrudi lásku a bolest, naději a zou-
falství velké části lidství a právě jeho části nejmladší; na jejím počát-
ku stojí spolehlivj' a věrnjl zrak, spravedlivj'ke hrám a jevrim život.
ním, na jejím dnešnírn konci vyšší umění kresebné zkratky, která
domj.šlí a doceluje život z jeho motivri, nápovědí, narážek a podnětri,
vyšší básnické umění interpretační, které pŤenáší život z jevové ná-
hodnosti a zlomkovosti ve vyšší a zákonnějšÍ oblast básniclré nutnosti.

Uměleckou cenu tohoto v1ivoje vidím v jeho poctivosti. Není
umění, není stylu bez krajní poctivosti - tento starjl axiom Flau-
bertriv ověŤuje znova dílo Rriženy Svobodové. Její vj.voj dál se
organicky, bez skokri, vnitŤním rytmem a proto bez ztráty vnitŤního
tepla a vnitŤní síly; proto nevyšuměl v dekorativnou povrchnost
a nezplaněl v šablonu. Proto jest umělecky jaďrnj' a tvárnj' a zacho.
vává i ve květech tajemství koŤenri a prsti a jejího svatéhotemna.
Stylisaci pŤedcházela u Rriženy Svobodové empirie a stylisace vy.
rťrstala organicky z bohatství materiálu enrpirií sneseného; a Rrlžena
Svobodová neopirala se pŤi tomto zumělečťování a osvobozováni
svého díla o cizí schemata, o cizi stylisačni methody a vzory jako ne.



t h ? t jeden sotrčasny autor českf. Nepňistoupila k stylisaci pŤedčasně,
dÍ'íve než pozorováním pojala povrch a intuicí organickou skladbu
životní: Rrižena Svobodová stylisuje ze svého a po svém v plném
dosahu těchto dvou slov. Proto jest její stylisace ryzi vlastnictví
jejího nitra, podobenství jeho vnitŤního rústu. Pohnutkou a zárove
cenou této stylisace jest vždycky poznáni, vyšší zákonné poznání
lidské duše a jejÍho osudu na této nehostinné lrvězdě, rrist vyšších
typti v jejich boji s okolím, hlubší a zboŽnější pohled v mysteriun
tvrrrby a v netušené paradoxní dráhy, na nichž se uskutečíuje.

V prvníclr pracích Rriženy Svobodové vystupují prosté poměrně
dívčí a Ženské zjevy, ale jiŽ zde jest napověděno, co bude inspiraci
většiny pozdějšich děI autorčinj'ch: rozpor světa vnitŤního se světem
vnějším, boj, většinou marnj' boj vyššího typu o možnosti, projeviti
se a vyžíti se, imamentní tragika zjevri pŤiliš bohat]f,ch a pŤíliš jem-
n1ich, které hynou nesouladem mezi svou organisací a svfm prostňe.
dím. Takového rázu jest první román autorčin, ,,Ztroskotáno.. (psáno
1892, knižně 1896), román nerovného a nesrovnalého rnanželství
''Na písčité pridě.. (1895), a zvláště jemná psychologická portrétní
studie ,,PŤetiŽen! klas.. (psán 1894, kniŽně 1896), kde jest napovězeno
utrpení pŤechodné ženy moderni, jež vyrostla z bytosti druhové
v jedince, ženy zjemnělého Života duševního, odráŽejicí se od. svého
cizího okolí, která projde Životem marně' ,,beze stopy, bez užitku,
tiše jako nepronešené slovo, jako neztělesněná myšlénka.. - motiv,
vj'značnj' pro první tvorbu autorčinu, jejž později nejednou obmě.
ůuje, prohlubuje a sleduje až do posledních koŤenri. ,,Zamotaná
vlákna.. (1897) jest možno pokládati za osudovf doplněk těchto prací:
vystupuje tu po prvé motiv, kterjl se ti zdá na první pohled proti-
noŽcem motivu pŤedchoziho, jest však vpravdě t1iŽ motiv, pŤeloŽenjl
jen do vlastní tragické oblasti života ženskélro, do sféry jejího pod.
vědomí; žena, jeŽ umlčela svrij instinkt, rozpozná' jej pozdě a jclouc
pozďě za jelro hlasem, hyne - motiv nesmírně tragickj. a tragickj'
tragikou po vj'tce ženskou, kterj, prostupuje od této chvíle dílo autor-
čino v rťrzn1iclr obměnách. Ženy prvního období autorčina mylívají se
ve velikyclr rozhodnjlch okamžicích svého Života, ,,na jeho kŤiŽovat-

ce.., jak praví kdesi ].rásníŤlra; nepatŤí dosti bezohledně do sebe nebo
neposlouchají dosti jemrrě a věrně svého vnitiního lrlasu; ovšem
i svět i společnost snaží se ze všech sil pŤehlušiti nebo zakaliti jej. Ale
rozpoznaly-li jej, dovedou Ženy RriŽeny Svobodové sledovati jej s ve-
likou nadosobní oddaností a s vášnivou upŤímností a celostí nastou-
piti cestu, vedoucí k zahynutí, ale pŤinášejícíiposlední tragické po-
svěcení. A zďe po prvé dostupuje umění Rriženy Svobodové básnic-
kého stylu: stává se vjlrazem vnitŤní osirdové nutnosti.

Největší posud román Rriženy Svobodové, ,,Milenky.. (1901)' jest
báseř, zapéná ke cti Erota Basilea. Láska jest zcle pojata jako živel
osuďotvornf, jako prasíla, určující lidsk;i život. Ale toto prastaré
mysterium osudové není nedostupné intelektu, snaze po vyšších v -
vojovj'ch formacích Životníclr. Autorka staví ved]e starych, odumíra-
jících již forem lásky forrny dnešní a zítŤejší, zapŤád'á je v boj a clává
vítěziti formě nové, která pŤináši nejvíce slibri a možností vyvojnych,
jichž nesplnění mriže bfti ovšem tragičtější, nežli zklamání ve staré
lásce _ tím tragičtější, čím více duše a osobnosti Ženiny jest z čast-
něno v tomto nejmladším snu kulturním.

Ve sv1ich posledních pracích - tak v ,,Blahoslaveném.., ve
,,Větru pŮlnočním.,, v ,,Pievez, pieyez, pňevozníčku.., v ,,Městě
v rriŽích.. a jinde - povznáší se autorka k umění osudotvornému,
k tyzi básnické nutnosti. Zde všude jcst osrrd jen vnitŤni souvislost
karakteru, organisátorská, tvrirčí síla duševní. Schillerova slova ,,Ve
tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu.., mohla by bj'ti epigrafem tohoto
díla Rriženy Svobodové. Jsou to práce pravé psychologické zákon-
nosti; tv rčí básnická intuice vyŤešuje zde rovnici mezi tím, co No-
valis nazval kdesi lidskfm srdceIn, a lidsk m osudem. Co v prvních
pracích autorčinj'ch bylo motivováno nálrodněji a vnějškověji, pro.
měnilo se zde ve vlastní básnic]rou nutnost, v typ, v postoj, v melodii,
ve všelidskou tragiku. Jako kaŽdj'hlubší a poctivf pohled ve věci
Života a smrti, nemá ani tento básnickj. názor daleko k pesimisnru;
má tragickou ironii těch, kdož zŤeli pŤíliš hluboko, má pochopení
životního paradoxu, vlastního těm, kteŤí znají skladbu života a mys-
terium v1ivoje a jeho boŤivfch i tvoŤiqfch sil, sledujících jiné a vzdá-
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160 lenější cíIe, nežli jsou ty, s jak] nri počítá lidská krátkozrakost a jejÍ
optimistická šablona.

Některé z posledních prací Rriženy Svobodové jakoby píicházely
z onoho světa, nad nimž stojí psáno poslední strašlivé slovo umÍra-
jícího Chamforta: ze světa, ,,v němž musí se srdce zlomit nebo pro-
měnit se v ocel.. _ tolik tragické ironie a hoŤkosti se v ně slilo.

Posledními povídkami a romány Rťrženy Svobodové vstupuje do
české literatury nová Žena, žena _ není jiného slova, ačkoli ho o"-
návidím _moderní, složitá, labilní, sám odstín a sám polotÓn, bytost
tragická rozpoltěním své touhy a skutečnosti, rozumu a citu' zhněte-
ná z nejstarších instinktťr zemskjlch i z nejnovějších, polorozvit1ich
snri zduchovělého srdce. Božena Němcová podává ženu celou jako
milenku a matku, bytost rodinnou, harmonickou, ale zkou; Karolina
Světlá často jenom idealistické schema nebo postulát, ušlechtil ten-
denční sen o ženě jako spolubojovnici a buditelce mužově. R.rizena
Svobodová zmocĎuje se Ženy dnešnÍ psychologicky, v celé její šíŤi,
z jejích koŤenri a instinkt , maluje Ženu doby pŤechodné a zirďna ni
bez pŤedsudkri, ale i bez ilusí, ve vyšší básnické pravdě jako na bytost
e]ementárnou, dárkyni a strrijkyni života i smrti, jaká na tvrirčÍ in-
spiraci lidskéIro rodu, jako na záhadnou dělnici v díle pŤÍštich generací,
schopnou stejně nejvyššího i nejnižšího. Bytosti životem zvicrrrene
i zrazené, stigmatisované, otrávené i trávící, zraněné touhou po
absolutnu, nebezpečné jako Živly a nezodpovědné jako ony, pril víIy,
ptll světice, bytosti i démonické i hluboce lidské, tat< snuji se životem
v knihách Rťrženy Svobodové.

Vyšší osudovost a vyšší nezodpovědnost, nezodpovědnost moru
nebo války, jsou jim vlastni: jsou někdy dělnice osudu, jindy ostruhy
Ioudavému ospalému životu, jindy posléze nástroje spravedlnosti
a bezděčné mstitelky. Tyto strany v díle Rrlženy Svolodové jsou
kulturni memento, memento době, jeŽ v krátkozraké tuposti zničila
mnohé citové hodnoty a nemá, čím jich nahradit, leč surovj.m utili.
tarismem - a podryt1f nebo znásilněn život citovy se mstí. Zvláštní
tragická ironie vyznačuje některé z těchto prací Rriženy Svobodové,
ironie ve zvláštním slova smyslu romantická a aristokraiická. Bvtosti

vyššího typu, bytosti lreroicliy za|ožené hynou, poněvadž neualezly
pridy, kde by mohly zachytiti se svymi nečasovjmi ctnostmi, po
nichž není poptávky; a zneužité a znesvěcené síly v tornto mechanic-
kém světě obracejí se proti sobě samjlm: a co pŤežije, jest prriměr,
luza, většina, která souzní s mechanick: m a utilitáŤskj'm světov1im
principem a má jej vždy a všude spojencem a spoluviníkem.

Nevím, kam vede cesta z této pesimistické ironie; jest tím ne.
snadnější i.ici to, čím diskretnější jest tato ironie, čím plněji pŤešla

v umělecké tělo, krev i tvar: jen z něho mriže si ji čtenáŤ vyvoditi na
vlastní vrub a zodpovědnost.

PŤedpovídati něčí uměleckj' vyvoj, jest Ťemeslo stejně pošetilé
jako nevděčné; básník, pravj.básník, má vŽdycky na svém díle spolu-
pracovníky temné živly, které se vysmívají každému vypočtu - vím
jen, že otevírá cesty Životu i telrdy, kdyŽ jej zdánlivě zavaluje tmou,
nebot nejlrlubší tma jest mu jen zaslíbením a pŤípovědí jitra. \re
zvětralé racionalistické době jest mu pňedevším nutno, chovati klíče
k tajemství, aby mohl roz}rovoŤiti jimi ztuhlé oněmělé plameny
a sestoupiti k mateŤské tmě a zkropiti jí život jako rosou prilnoční;
básnická poctivost káŽe mu, jíti k počátečnj.m a prvotnym tvarrim
proti proudu a povrchovému toku času a jeho bublinnj.ch klam .
Toto umělecké uvědomění a vlastní básnické posvěcení vyznačuje
i dílo RriŽeny Svobodové a činí ti je drahjm. Nov1i velky román, na
němž pracuje RťlŽena Svobodová, ,,Zahrada Irémská.., ukáže nám
snad,,louky svobody.., ale pokvetou jistě na horách a budou dostup-
ny jen hrdinnj'm srdcím, jež svrhla se sebe okov trudu a bolesti; toto
clílo ukáže nám, tuším, lásku jako osten duševního rristu a mnoŽitelku
možností vfvojn1ich, ale i tato láska bude jistě dcerou vykoupení,
poesií pŤekonané bolesti, nebot jinak nemriŽe jiŽ nazirati statečná
duše autorčina, jiŽ vždycky inspirovalo životní tajemství jen jako

básefi plná drisaŽnf ch a záv azny ch po dobenství.
Prozatím napověděl bych zde rád jen ještě, jak1imi organickj.mi

celky, ovládnut1imi ve všech sv ch životně empirickych podmínkáclt
a složkách, jsou nejlepší práce RriŽeny Svoboclové' Autorka znd

dťrvěrnj'm a víršnivj.m poznáním světy, z niclrtŽ tvoŤí, - to jest její

Duše a



162 básnické prias. A bylo jím také největším francouzsk]ilm romano-
pisc rn, Stendhalovi, Balzacovi, Flaubertovi; jejich velikost dá se pojedné stránce dobňe pochopiti a opsati, prozkoumáš-li a odhadneš-li
soubor jejich vědomostí v těch životních a společenskjlch oblastech,
do nichŽ zakoŤeůují děje svfch román . .t oldolno;est tomu u Rri.
Ženy Svobodové. Jak teple a vroucně na pňÍklad jest poznán svět
v]itvarného umění a plastické krásy v podivuhodné, na ostŤÍ nože
vyhnané tragedii estétského diletantismu, jakou jest ,,Město v r -
Žich,,| Jak jemně velnula se autorka v nabožensk;f a.cÍrkevní svět
v ,,Blahoslaverrém,.l Nebo ve svět sprostnjlch, primitivnych, vášni-
{'ch a impulsivnych srdcí horsk.fclr divochí v povídce,,o pastyŤíclr,
ovečkáclr a krásné selce..t Toto poznánÍ není pouhé rozumové, re-konstruktivné ovládnutÍ mrtvé Iátky - nikoliv: autorka cítÍ vášněmi
a mysli myšlenkami světa, z jehoŽ látkov]i,ch moŽností a konvencí
tvoŤí, a dom] šlí a dotváŤí tento svět z jeho narážek a nápovědí v celek
vyšši zákonné a typické organičnosti. 

-

odtud stylové kouzlo RriŽeny Svobodové, kouzlo piísné a karak.
terové. Její styl jest ve vysokém smyslu slova věcnj, - věcny ažk zákonnosti. Jeji slovo byvá obtíženo poznáním jako ovoce vriní;
a má pŤídavná jména nebo slovesa, na něž jsou napjaty plány per.
spektivné a která karakterisuji obsažněji n.zti u ll'y.n celé věty.
V tom jest princip styiové synt.resy, jak ji pojímali všichni velcíbásníci-tvrirci moderni prÓzy. Proto nezvětrá tak snadno jelro kouzlo:jest to kouzlo esence' vyŤešeného smyslu osob i věcí, živlt i osudrl.
Vzdává se teprve pohledu d]ouho upŤenému, jenŽ umí ucházeti
se o ně.

ale oďpovídá na každou z niclt z niLra orgánem nově vytvoŤen1y1m

z tísně a nutnosti chvíle' Velik]f talerrt jest synthetickj: roste ze sebe

a roste nad. sebe; zristává věrn1' sobě a pŤece pŤenáší se každym dílen

do vyšší sféry; podjímá se novélro rikolu a tvoŤí rrov1i čin. Každé nové

dílo, k němuž pŤistupuje, jest mu mnohem víc neŽ novf námět, nová

látka, nová práce, novf rikol - jest mu boj o novj' čin, o nové uzemí

duclrové země a novf styl.
Dílo Rťrženy Svobodové opsalo jiŽ dnes vfvojovou drálru neoby.

čejnou v české literatuŤe. Rozvoj její vyšel z naturalismu a dospčl

synthesy a stylu; vyšel ze svěŽí, barevné impresionistické slrizzy a do-

šel arclritektoniky citové i formové; vyšel z nálady a barevnéhry
životní a dopjal se světa vnitňnic]r zákonnych lrodnot uměleclrj.ch
i duchovych.

Sleclovat a vypsat, byt jen zhruba, tento vyvoj, jest krásné a na.
pínavé divadlo - divadio, jaké skytá jen pozvolná skledba vnitŤního
dramatu. PŤecstavuji si jeho rrist zhru]ra asi takto.

KdyŽ vstupovala Rrižena Svobodová do literatury, to jest kdyŽ
začina|a zirat v život uměleckj'm zrakem, zrakem opravdu uidoucim,
naléhal na ni celf Život ve]ikou svěŽestí smyslovou, udivoval a opíjel
ji svj'm pestrym nepŤebranym bohatstvím, SYou ritočnou živelncu
vtÍravosti; barvy jeho plály, hoŤely a kouŤily se, dojmy se Ťítily'
horečka jeho žehla a opíjela do závrati. Takové chvíle jsou pravé
saturnalí.e ťlucha, a platí o nich slovo Novalisovo: čím pestŤeji, tím
lépe. V takovfch chvílích nepŤebírá se a netŤídí se; duše touží jen

obejmouti nějak a zmoci nějak toto ciraotické bohatství smyslové,
vyrovnati se s ním ritokem za tok, odpověděti na jeho jásavou
fanfáru písní podobně rozkŤídlenou. Duše touží zachytiti tento var'
tuto tíseů životní a reprodukuje všecko; vždyt na všetn |eži totéŽ
napjaté mlunné ovzduší, t!ž zjitŤeny tÓn čehosi nově zrozeného'
Takovj. jest ráz prvních prací RriŽeny Svobodové, jejího prvního
vfvojného stadia, jehoŽ klasickym uměteckj'm dokladcm zristane ne.
doceněná sbírka impresionisticltjch slrizz lidovj'ch i krajinnfch,
,,Y oillehlé ilěilině.,. Jest to krásná lrra světa jevovélro a vnějškového,
jeho barev i čar, věcí i liďí, viděná čist1fm pokojnifm líbezny1m rrmě.

1 6 3

2
Tajemstvi ta]entu jest schopnost vjlvoje a r st ; čím větší bylv1ivoj básníkriv, tím větší byl jeho talent. Mal1i, talent opakuje u opu-kuje jen svou dovednost a sv j vtip, pŤenáši tutéž formu na rťrznélátky; velikj' talent nejen Že odpovídá na podněty a nápovědi životní,



1 6 4 leckyrn zraken podivně svěže, nor,ě, Živě a vzníce,riě - ale jsou to
jen jevy, jest to jen diuadlo vnějšlrovélro světa, l'ystižené ve své
posloupnosti časové čistyrn a právě procitlym názorern bohatého
zraku, zachycené mediem pokojné duše, která posud jen pozoruje
a mIčí, Později promluuí, promluví z hlubin svj.ch zkušeností _.
a bude to nov;i vyšší uměleck;i, svět. Toto první umělecké stadium má
ovšenr všecku naději, státi se poprrlárnějšírn stadia druhého, naději
o to větší, oč jest pt'ostší, snazší a pŤístupnčjší jeho. BásníŤka ne-
vytvoŤila si tu posud své r'lastní formy stylové, kterou zkracuje
a hutní život a již jej vykládá a soudí. Je-li tu jiŽ umělecká krása
dojmová a smyslová, není tu posud umělec]ié závaznosti a stylové
drisaŽnosti. A r' tom jest kouzlo, které vane z této kniliy, kouzlo lehké
jako vrině mladého vína a literé opíjí jako ono. lrtrení ještě tragiky
v těchto prvníclr knilrách; sbírá se teprve ]átka k vnitŤním zkušenos-
tem, které ji vydají touž logikou, jakou strom nese ovoce. Toto
zastŤené boŽstvo stojí na rozlrraní mezi stadiem prvním a druhj.m;
autorka vykonala kus pŤísného vnitŤního díla na pŤechoclu z prvního
období v druhé a získala jim r'lastního duchového hoclnotitele své
tvorby i vlastní básnickou methodu. .

Tuto vnitŤní práci ovšem spíše vytušit a vycítit než popsat; vlastní
zkušenost tragická jcst vždycky cosi nesdě]itelnélro Samou svou pod-
statou; živí díIo a projevrrje se v něm, a]e netrčí z něho, alespofi
u pravého básníka, nikde jako kril s nápisem, označujícim směr cesty.
Jest ňada mal]ich talent , která nikdy neprojde touto vnitŤní krisí,
nezíská nikdy této vnitŤní tragiky; a ti b1ivají - za svého života
alespoĎ --mnohem populárnější talentri vyšších, nebot jsou mnolrem
piístupnější, Ži1i z vnějšÍlro světa, ktery pŤekláclají tfmŽ vzorcem'
touŽe formulkou v práce nové a nové; vypadá to pestie a proto klame
to nemyslivé čtenáŤstvo o tom, že jest to vpravdě hluché, manj,'ro.
vané a clrudé, rozvláčné, lenivé a mechanické. Ale ugššt osobnosÍi
bdsnické není ovšem bez tohoto tragického posvěcení _ ono činí
právě ze spisovatele nebo i ze slovesného umělce Básníka. Všeobecně
dá se Ťíci o tomto vnitŤním pŤechodu a cbohacení jen tolik: spisor,atel
zmolrl svět smyslovj'ch dojmri umělecky a otáza| se nacl nim nyní:

Co s ním? Co za ntm? A náhle nepostačil mu - touto ottizkou neposta- 165

oit .u jiŽ jejich svět. Co většině jest cílem, stalo se jemu náhle jen

podmínt<ou, jen vj'chodiskem k vyššímu cíli' Těžiště se pŤešinulo;

t<cle vaŽit se c]etail, na tj'chŽ vahách počíná se nyní vážiti posavadni

celek, a tím klesl jiŽ na část - vyššího pŤíštího celku' Jiny duch _

menší a malf duch, clrladné krve a slabé. tcuhy, neraněny chimérou

absolutna - duclr o malém vfvojovém tempu, opakoval by mechanic-

ky svťrj nálezek: rozmnoŽoval by se, ale nerostl by do vfše. Malf

aícrr ly se specÍalisoual; psal by v urěitém genÍu, vyráběl by více

méně dobré, zprisobné a solidní práce určité známky; odehrával by

jedntr strunku, jíž se zmocnil. Bohatf duch vášnivého vyvojového

i"-p" není schopen takové specialisace, takové Ťemeslné asekrtrace,

takového duchového zápeci; liuclí se, nebojujeJi boj nej nebezpečnější.

A takovj, duch jest Rrižena Svobodová.
Neustrnula na prvním stadiu, poznala zálry jelro pŤechodnost _

poznala ji druhfm vnitŤním orgánem, ktery vytvoŤila v ní zatím její

iragická posvěcující zkušenost. Ziska|a nové metlrody lr hodnocení

životnímu; získala většího odstupu od života; získala velikého zor-

nélro pole, Ťady vzduchovj.ch plánri. RúŽena Svobodová luoiÍ nyní ve

vlastním, plném smyslu slova; to jest: staví podoDenstui aěčností.

DŤíve pozorovala a zapisovala život, nyní chodí s polopŤivŤenj'ma

očima a nechává vláti jej a šunrěti jej; letí mimo ni jako vítr - jako

vítr pinj. tajemnych vzkaz , poselství, pŤipomínek, naráŽek, jako

vítr, kterj. burcuje v ní komplexy pŤedstav, vzpomínek, zkušeností

proŽitého, procítěného života, vítr, kterj, naráŽi na vypracované

vnitŤní typy a formy ducho-r'élro světa; a ony se rozezyuéí a odpoví-

dají k jelro otázkám. A tento dramaticlt! dialog aěčnosti i časnosti, empi-

rie i sgnthesg - toť Bdse . ue ulastním smgslu sloua.

Rrižena Svobodová na|ézá nyní svou uměleciiou Formu, zákonn

zornjl ultel, kterj'm pÍetí,iďuje, abych uŽil štasbného slova Spencerova'

hmotu a život. Empiric životní dává jí jen narážky, pňipomínky,

vychodislra -- básníŤka je ciomyšlí, tlociťuje; tvoŤí novou variantu



1 6 6 ke světu stvoÍ.enému, nové utvary obdobné, ale vyšší a čistší skladby
a jemnějšího ustrojeni. Z dialogu mezi DuŠí a Žívotem vyposlouclrala
rytmus i melodii a jimi mgslt a sÍauí nyní. Vidí svět zjednodušujícím
pohledem. Co bylo dŤíve celkem, stává se nyní detailem; touŽí poznati
duši lidskou v celém jejím vfvoji, život v jelro poměrném ustrojení;
chce podati duši lidskou v zákonné čistotě a ryzosti jejích drah,
jejích osudri, lrteré jsou jen vj'razem její vnitŤní nutnosti. Tvoíi tgpy,
kreslí život v pŤičinách a zkratkách; tvoií životy representatiund, mlu-
veno po emersonovsku. Píše romány skladné, sgnthetické,v nichž celé
šiliy duševních sil jsou sehnány pod jednu korouhev a v nichž postup
dějovj' jest jen rámcem pro bohatství vkreslovanj'ch citr!, ideí, vrilí,
inspirací a lásek lidskjlch i kulturnich -romány jako ,,Zahrada Irém-
ská,.. Logilra dějová jest tu podepŤena a ospravedlněna vyšší logikou
hudebni,logikou rytmickou a cyklickou. Jako u BŤeziny, tak i u Rri-
ženy Svobodové jest tato vnitŤní hudba drisledkem jejího širokého
zorného pole: pozoruješJi život ve veliké šíŤi, nemťržeš nevidět jeho
rytmické pravidelnosti, jeho paralelismťr, pravidelného, stá]e vrace-
jicího se tance jeho skupin. V tom jest princip sÍy/u těchto básníkri:
jest opien o víru v rytmickou zákonnost životní a v souvislost orga-
nisrn , která dovoluje ti z části domysliti se celku a pŤedvídati v1 voj
z pŤesvědčení o jeho ričelnosti.

Takto dochází Rrižena Svobodová uměleckého stylu; jako kaŽd!
pravj'styl jest i on formou zákonnosti a hudebnosti. Duše podrobuje
pod sv j zákon vnitňní melodie a harmonie, jehoŽ se dotrpěla a do-
bojovala, pod svrij typickf hudební postoj, pod svrij vnití.ní pratyp
a své symbclické pňesvědčení vnějškov1i svět a jeho děje: hněte je
v prúsvitnou a povolnou látku pro otisk svého podobenství. I RriŽena
Svobodová jako všichni její velcí učitelé-básníci pŤenáši a štípí
v temny, těžk! a syrov1i svět hudcbní a světelny zdroj, ktery vŤe
v jejím srdci; orchestrálně setkává motivy svj'ch dějri; postavy své
lrlene z akordri jako obloulry a dává je omj'vati hudebnímu polosvitu;
instrumentuje svou prÓzu větnou, každou nit svého stavu rozechvívá
soucítěním s rlitmi ostatními a pozdějším kapitolám dává vraceti
obohacenf motiv kapitol pi'eclešlyclr jako mič zdr'ihnuty ve lrŤe. .Iest

v jejím díle ňada kouzelnj.ch povídek a novel, které jsou baladami po
plném pojmu poetiky: s takovou uměleckou hospodárností a moud-
rostí jsorr vyŤešeny v ryzi rytmiku dějovou, zodstavcovány pravidel-
nfm melodickfm refrénem osudovjlm a zceleny intuitivním teplem
v organismy slovesné čarovně uzavňené a vyvážené. Vedle ,,Větru
prllnočního.. z ,,Plamenri a plaménkti.., tohoto motivu o osudovém
snu pňedpovídajícím život, kter1i nese vědomě tento podtitul' ná|eŽi
tj.Ž čestnf predikát i zpupné horské povídce drsnjlch nezkrocenfch
vášní, ,,o pastj'Ťích, ovečkách a krásné selce.. z téže knihy; ná|eži
i pňekrásnj'm povídkám z ,,Černj'ch myslivcri.., ,,Maryčce tanečnici..,
,,Nedotknutelné.. a ,,SveŤepé Meluzině.., které zpívají vesměs život
a smrt elf a víl v ženském těle, bytostí zaslíbenj.ch čemusi nadosob.
nímu a podvědomému, sudbě snu, krásy, vášně a ticha, a spŤízněnfch
spíše s živly pŤírodními než s lidskou společností a jejím mechanickjm
ustrojením; ná|eži i velepísni zmučeného srdce ženina,,,PŤevez, pŤe.
vez, pŤevozníčku.. z ,,Marnfch lásek.., sepŤedené zase na pŤekrásnj.
snovj motiv,,tváŤe anděla v brnění a s nahfm mečem v ruce.., pŤed.
jímající životní budoucnost; ná|eží i nedoceněné novele z ,,Posvátného
jara.., ,,Pozornému milenci.., kde žena-milenka, Myrta, jde zase za
čÍmsi nadosobním a podvědom1 m a kde osud její určuje t!Ž typ
krásné tváŤe, uloŽen do dvou rriznjlch mužri a pňeloženj' jednou
do mollové a po druhé do durové tÓniny, i dvěma hoŤce ironickj,m
epilogrim Životním z téŽe sbirky, ,,Proserpince.. a ,,Věrné paní..;
ná|eŽi posléze i drobné dětské povídce ,,StŤevíčkrim,, zknižky ,,B|a.
ženčino pokání..' zajíněné tou plně uzrálou a tichou a teplou pohodou
symbolickou, jakou ve verši dovedl nadchnouti jen Neruda některé
své dětské motivy, na pŤ. v ,,Baladách a romancich,,. Zďe dopíná se
česká prÓza pňísnější a zákonnější krásy umělecké a básnické, než kdy
pŤedtim. Uměleck ch činri, které nám dala v těchto dílech RriŽena
Svobodová, nedovede ovšem doceniti literární dnešek českf' žijící
z anarchistické kŤeče a v bludu, jenž pokládá za nejvyšší umělecké
hrdinstvÍ rozbíjeni forem; ale jimi bude drahá lepšímu pokolení pŤíští-
mu, které dobude si zase základrl stylového cítění, dnes skoro riplně
ztraceného.



1 6 8 Rozumí Sc samo sebou, Že tohroto stylového umění, této ristrojné
zákonnosti nedorostla Rrižena Svobodová pňes noc a bez učitel '
Nalezla je, šťastná primitivka, v starj.ch neznámjlch básnících lido-
v1ich písní, balad a polrádek, na|ez|a je v staré literatuŤe orientrilní,
jejíŽ jest po léta vášnivou miiovrricí a čtenáŤkou , Kažď!, komu dosta-
lo se potěšení, že slyšel vypravovati ji některou orientální pohádku,
potvrdí mně, s jakj'm smyslem dělo se to pro všecky strukturné živly
díla, pro cel1i jeho rytmus i spád, intonaci i refrén: RriŽerra Svobodová
roz|oži ji pŤed tebou jako dekorativnou arabesku, jejíž zákonnjl lru-
dební vzor cítí a sleďuje do poslední zálivové č]enitosti.

Toto stylové cítění, nemá-li zplanět v deliorační povrchnost, má
podmínkou empirit; umělec-stylista musil vyjit z naturalismu, sárn
musil získat si ne-li látku, kterou stylisuje, alespoů pohled v její
žívotní s]<ladbu a pochopení děj , které na ní spolupracovaly a ji
vytvoŤily. Nestylisuje-li ze suého a po svém, nevytvoŤil-li si sám své
stylisační method5l z drivěrného poznání a prolnutí látky Životní,
musí utílrati se k šablonám a pŤikládati je neorganicky na látku, jejíž
táz mu osudně uniká. Ukázal jsem, jak RriŽena Svobodová došla
k synthese z prvotného impresionismu a natura]ismu a jak dobirala se
stylu povlovnou cestou organického rristu.

Tajemství naléhavé pravdivosti jejích děl jest prosté; znd neobyčej.
ně drikladně a svědomitě ten kus světa a živata, z něhož béŤe si právě
látku a námět. PŤečti si na pŤíklad, jmenuji jen namátkou, drobnj'
román ,,Blahoslaven!,, z knižky ,,Plameny a plaménky... Jaká hlu-
boká znalost kněŽského života, v jehož hmotném rámci odehrává se
toto vnitŤní dramal Toto poznání není ovšem cí.Iem samo sobě jako
u někter;|'ch naturalistri francouzskfch, nybrž jest jen podmtnkou
a stupněm k vyššírnu uměleckému ričelu, ale ovšem stupněm nevyhnu-
telnym. A poznání to není pouhé vnějškové poznání popisné; ne, sáhá
mnohem hlouběji. Rrižena Svobodová mgsli zďe typickj'm zprisobem
kněŽskfm, odlišenj'm v každém pŤípadě a pŤece v kaŽdém pŤípadě
rodov1im. Vyvolej si jen v mysli figury venkovského pŤevora, ele-
gantního kanovníka-krasavce' bohoslovce-apologety, a bude ti jasné,
co myslím. V tomto románku jest i zcela episodní figura popudiivého

hypochondrického učitele napsána s nevšední věcností a pŤesností;

znamenitf lékaŤ Ťekl mně o ní, že medicinsk1f spisovatel mohl by jí

užíti jako klasického popisu neurasthenie. A rovněŽ tak v,,Černj.ch
myslivcích.. zná básníŤka do všech podrobností život honebni i lo-

veckjl a všecky odstíny, svízele, nebezpečí, dobrodruŽství, opojení
i nudu sluŽby lesnické na pohorslrém panství, jako v povíďce ,,o pas.
t1fňích, ovečkách a krásné selce.. jest zasvěcena do celého polo-

mythického valašského světa bačovského, jako v ,,Pozorném mi.
lenci.. nemá pro ni tajemství Ťemeslo a obchod provaznickf, jako

v ,,Zahradě lrémské.. prošla s otevŤenfm zlakem oblastí upadající
staré šlechty rodové a pronikla novfm syrov]i'm světem kapitalisticko-
prrimyslovfm i prvním vŤením beztvarého posud světa anarchisticko-
socialistního, rodícího se v dj'mech a škubajícího sebou posud v kŤe-
čích zoufalství velkoměstského, a jako v ,,Dětském ráji.. a v,,Pokoj-
ném domě..jest zasvěcena do her dětskjch, do života zvíŤecího, do
Ťeči stromri, keňri i trav. A zase: nikde není tu mrtvého inventariso-
vání a mrtvého poznání pouhou pamětí nebo poznání vnějškově po-
pisného, nj'brž tvťrrčího poznávání obraznostného, jemuž všecko po-
znání věcné jest jen materiálem: skládá z něho verše, sloky a básně
jako pisaŤ nebo čtenáŤ z písmenek slova a věty.

Rrižena Svobodová jde tu stopami všech velik ch klasikri moder-
ního románu, Balzaca na pŤíklad. Ba|zac psal.li román podnikatel-
skj', myslÍl v tu chvíli opravdu jako podnikatel vášnivě a horečně:
odosobnil se a píeosobnil se. Tak ztotožnil se postupně s geniálnfmi
vynálezci a tv rci, mudrci i zhfralci. Rozumí se, že nesrovnávám tím
Rriženy Svobodové s Balzacem: není mně nic vzdálenější, než dusiti
a zesměšůovati ji lacinfm kadidlem. Jmenoval jsem zde Balzaca
prostě jen jako literární pratyp tohoto zprisobu, aby osvětlil, jak

musí se moderní umělec snaŽit, vmysliti se ve svět sv ch lidí, vtěliti se
ve své osoby. Stylisace umělecká - jako každ! vrchol - jest cosi, co
musí bj'ti opŤeno o pevnf podklaď empirie a věcného poznání, jinak

sesuje se bědně pod prvním sebeslabším nárazem.
RŮŽena Svobodová prosycovala se vždy v dlouhfch a vášniv ch

stuďiích ovzdrrším světa, z něhaŽ brala hmotné podobenství pro svtij



1 7 0 odvěk]i' zákon. Tali prošla světy vjltvarn]fch kultur' ne aby parado-
vala vědomostmi, n brŽ jednak aby obolrati la svrij slovník a zjemnila
své cítění tvárné (a také ]iteratura jest uměním tvárn;!lmt), jednak
aby poznala živly, lrteré spcluvytváŤely aristokratické generace pňí-
tomné nebo minulé. Z stane mimo jiné jiŽ její zásluhou, že v ně]rte.
r]í'clr svych dílech vztyčila prvni autentíckd aristokratické typy v české
literatuŤe - ne salonní panáky a krejčovské stojany, ale Živé lidi
žijici a d]išící pňirozeně formami star]fch Ťáďťr, jejichž privilej jest
v myšlenkové a citové kázni a dlouhé tradici, tak pŤedevším nezapo-
menutelnélro mudrce Životem vytŤíbeného a projemnělého, pozdního
syna Mark Aureliova a učně Spinozova v náhodném fialovém rouŠe
kardinálském, knížete Rudolfa z vodní povídky v,,Černych mysliv-
cích... A vedle něho ovšem celou galerii autentickjlch typri aristo.
kratického ťrpadku ze ,,Zaltaďy Irémské.., tak starého knížete, otce
Isidina, pošetile dobrélro a bezradně nedrisledného slaboclra, jehož
iniciativnost vyčerpává se již cele odvoláváním rozkazju kněžninjlch;
starélro vévodu z Rudé Rozanečky, Surovce s duši špinavého žida
a bursovního makléňe' kter}i strhuje svému štolbovi několik desítek
prémie za chov kořskj' a jenž hyne drisledně temnou a ztuchlou smrtí,
obdobnou své modloslužebné neŤesti - smrtí hodnou invence Ba|za-
covy nebo Helloovy, těchto velkjlch tvrircri typri lakomeckjlch, po-
tvorn]ich až ďo děsivosti; matku Isidinu, starou kněžnu, hrdou
a klidnou i v ripadku a zaujatou i těsně pňed rodinnou katastrofou
svfm psincem; Eduarda, bratra Isicl ina, slaboduchého a bezvolného
otroka světové tanečnice, bezduchého marnotratníka, vyssátého do
poslední krripěje a odlrozeného jako odporn;i cár, pokleslého k posled-
nim podlostem zrady a zbaběIství; mladého vévodu Františka, kter]i
zděšen polrledem na zprahlou poušt Života svého otce, prchl pŤed ní
do cely trapistické; a bratra jeho, vévodu Alberta, stejně ušlechti]é
srdce jako mohutn1i intelekt, jemuŽ pňipadá nesnadnjr uděI, aby jako
kardinál Rudo]f z ,,Černych myslivcri.. smyl hanbu své rodiny
a stvoŤil v sobě nové šlechtictví silné, dobré a tvrirčí osobnosti; a na
troud vylroŤelého mladého zhyralce, Maxe z Deblína, jehož nedovede
r'zrušiti nic již neŽ z|očin a jehoŽ temnou duši clo.r'et]e na chr,Íli zvese.

l it i jen zoufaly tanec drulra-pŤíživníka, troscčnika stejně bědného
jako jest jelro patron; a pŤedevším a nade vŠe čtyŤi mladé kněžny,

čtyŤi jedinečné typy čehosi i nejmodernějšiho i žensky pravěkého,
zmítané i trávené nejstarší odvěkou Žízní lidské bytosti po absolutnu
láslry, pril víly, ptil sfingy, ožité legendy Ženského srdce i kulturní
hrozby, napsané na temnou zeď století písmcm šarlatovj'm: sprostné
srdce a nezemskou světici Marianu, které časná smrt podá ten doušelr
vody Živé, po němž marně práhla v Životě, velikou lrerečliu Agatu,
která v umění lrledá své narkotikum a vznešené obětiště své torihy
životní, otrávené v místě nejcitl ivějším, vášnivou snir'kyrri absolutna
Isidu, moderní Ifigenii, obětavou ne Arternidě a ne zdaru bolrat1'r-
skych podnikri a v1|.prav, rrj;brž zlatému teleti vší moderní lži, poše-

ti losti, pocvodu a klamu, a }Iagdalu, l,Iagdalu, která nemá Životního
obsalru, nemá vlastní duše a musí jí ukrádat, stále ukrádat v pustérn

žárlení svfm sestrám, zprahlort i studenou zároveů, jež má jen zmu-
čené, věčně žiznivé nelvy a nemír než chvilkového vzrušení pro jcjich

věčně neplodnott poušť, cizoložníci snu a pňíŽivnici myšlenl<y sotva
ztozené - věčny symbol a prar'du naléhavější a pravdivější než vše-
cky skutečnosti vnějškového svčta! A pi.itom jak individtrálně a od.
stiněně, nekonvenčně, nešablonovitě jsou tito l idé viděni, v kolika
vzkypěiych a vf rnlrrvnj,clr postojíclr jsou zachyceni a z jaké podvědo-

mé nutnosti trysliá vyraz jejiclr činril Nikde není tu ani stopy po
snobismu, kter1í vrší rarity na rarity a kuriosity na kuriosity, sbírá
hračky a bibeloty a nedovede z nich nic básnicky stvoŤit. U RriŽeny
Svobodové jest všeclro nutnj,m prostŤedkem charakteri 'sace a jest

ospravedlněno čelem celkov m. Rrižena Svobodová byla z prvních

u nás, kdoŽ poznali nebezpečí kultury ryze lrmotné a luxusni, nc-
bezpečí diletantismu a rozkošnického artismu; v ,,Městě v rrižích..
rozpoznala v estétství těŽkou mravní chorobu - a proto bylo jí spí.
láno ,estétri. ť.adott láteiících lžimodernistri českfch, neboť takové
jsou již stezky české literární čestnosti.

' . . .Isou v pracích RriŽeny Svobodové věty a odstat,ce, které, aby
byly napsány, mčly podninkou nělrolik dní stuclia a několik pŤečte-

nych knilr otlbornÝc.Il, a pŤece nezasvčcencc nepozná toho: tak pŤi-



Iozeně a Jjrostě zapadá epitheton v toli větny a talr těsně lne k pod-
statnému jménu, talr nelcdicky plyrre se rtri věta ve své samczňejmé
světelné krásc. V utněleckém díle RŮŽcny Svobodové všecko poznání
jest básnicky pŤedpodstatněno; slauži poesti ' a nedusí i i.

Má moudrost Arielovu. moudrost vzclušnou a nrcloclickou'

Na saménr počátku svého vyvoje, ve dt'ou ze svycir prvních prací,
v povíclce ,,PňetíŽerry klas., a v románě ,,Na písčité pridě.., zaujala jíž
R Žena Svoboclová svťij typick1i poměr a postoj k Životu: postoj
tento jest svym vnitňním napětím' Svou drarnatickou opravdovosií
a vroucností pňíbuznf postoji Máchovu, postoji poutníka putujícího
za absolutnetn, žízni srtlce neuspokojeného rnalostí, běclou a lrlamem
světa jevového a toužícíIro ze všech sil po světě ]<ladném a lrodnotném,
po světě lásky a síly, víry a činu. Toť vlastní heroickf a v1ibojn
tnotiv, kterjl spojrrje a váŽe l 'šecko dílo básníŤčino, od ,,PŤetíženého
]rlasu,. clo ,,Marnyclr iásel<.., od ,,Píščitd pridy.. clo ,,Zahrady lrém-
ské.., kde stává se samjlm privodcem a kvasem pÍ'erodri nejen jed-
notlivcti, ale i společensk1ich utvarri ' neboť me tafysickjl cdboj
staršíclr děl mění se zde po prvé uplně a ce]e v kriti]ru spclečenskou,
irterá jako opravdová irritika tvrirčí nemriže stanouti na slovech,
nybrŽ musí pokusiti Se o opravu života podle pÍ'íkazu snu a idee.

již olga z ,,PÍetiženého klasu.., která jeví se ti na počátku díla
Žensl<ym pendantem k znuděnym, zouÍalÝm, ochrnutj'm a bezcíln1im
rekrim roma.ntiky, k Renéťrm, k obermannrinr, k Bazarovťlnt, pŤemě-

uje se na konci kníŽky v bytost heroickou a sebeobětavou, lrterá
hyne ve sluŽbě láslry blíŽenecké, tiebas obětí nechtěnou a zbytečnou'
Její živost jest máchovskcu porrtí za absolutnem' které jí rrniká,
a k její smrti netrí zde jirrdho kiíčc než fatalism pŤírodní; ale tento
heroism neuvědoměl1i a ja}lsi zoufaly pŤeměůuje se později v cli lec]r
básníŤčinych l ' heroism uvědomělejší a uvědomělejší, kladnější a klad-
nějši. Tak již v románě ,,Na písčité pridě.., lrtery končí písní odboje
a ncpoddání sc a nepňizprisobení se. ,,Písčit1i pťtda.. jest doplĎkem
a poliračovťtnínr ,,PňctíŽenéIro li lastt.., líc k rtrbu; táŽ irts1lirace pojatá

kladněji a vrtiter'něji. ,,Písčitá p da.., srovnáš-li j i s rlíly pozdějšínri,

objeví se ii 1lotrhou slrizzou, ale skizzou té typiclié ďuševní zkušenosti,

té tlsudotvorné zkušenosti, která \,rací Se autorce na všech kŤiŽovat-

kách životních' ,,Písčitá prida.. jest román ženina boje o r st, Ženina

boje o prár,o na rrist dušcvni. Ženě podál'á se tam nízkrÍ forna štěstí

rrebo lépe: nizk'Ý klid lŽi a klamrr' ale ona toužiz lrlubin,og."1.5r'j 'clr

svatÝch instinkLťr, nepodrytjlch ještě, po 1'ysoké formě pravdy a cti,

po prt ivu na r 's t  a boj ,  na karakter a osud-a proto zav lhne pol todlí

zbabělosti, lŽi a rrevědomosti. Jest tu ue skizze napouěděn tgpickg ro-

mtin mcderního Po(t'ušení. duše. A Ťadu po,zdějších děl autorčinych lze

svésti lronec koncri v tento základní poměr. Stojíme tu 1iatrně u ty-

pické, pťtr'odní formy inspirační - u otázky, v jaké piistoupila lrrťtza

Životní k bezbrannémtr, bezelstnému srdci milrrjícího človčka-Ženy -

u otázliy, na niŽ odpovítlá básníŤka cyklickou Ťadou děl. Zde|eži, r'eni

pochyby, jakási základní zkušenost a crrdné tajemstl'í tvťlrčí cluše,

pramenisko básnickélio díla autorčina: l< nčmu měl by i lť.istupovati
každy duclror'f člověk plaše, s vniti'ní uctotr a bázní a s prstem na

rtech.

,,Zahrada Ircmská.. po svénr plánu jest nejen veleilísní touhy, ale

i risi lí po životních kladeclr. }Íotiv sta'ré arabslié pohádky z ,,Tisíce
a jeclné noci.. o 1rrinci krírlor'ském, ktery s nejr.ětší vroucností ne umc-

Ťiteinym napětírn r'šerni utrpcnÍrni a trudy hledal obraz ,,lrrásy světa..

a spěl za nim maině do posledrrílro dechu, jest zce rozvinrrt ve vcli-

kort a šírou básniclrou komposici všech vzpruh a ostrulr duchov ch,

jimiŽ pŤerráší se člověk pŤes malost, zlobu, zradu, trrrd a klatn nedo-

statečností světovycir. I,áska, umění, náboženství, víra, čestnost,

neť'est i cntlru-qiasnr, boŽská ambrosie, otravnÓ opiurn i chléb zástu-

púv, jsou zde zkoumány a šctŤeny ve sv. ch učirrcích, ve st'é nosnosti,

..g s1.jich darech síly a v'vŽivnosti nebo clŤímoty a Zapoinenuti, jeŽ

pňinášejí' Starf svět kulturní, svět aristokratickj' i kapitalipticky

prrimyslor'j ', nachj.l i l se k pádu; staré Ťády jsou tivolněny a rozlep-

tány, a novyclr rreni posud; s]abé dušc, lačné požiil iu, vycltázejí na

lov za osobním štěstÍm na ssutinác]r a zboŤeništich starj'ch zákon ;
si]né cltrše všalr zbrojí se l< novénru hrclinství 1lo pňíkazeclr svélro nitra



a Spějí, t' i.ebas 1lo bltrdech a kolísáníclr dočasnych, za svyrrr abso]utnem.
Nic ncni vzdálenějšího RriŽeně Svobotiov treŽ rozliošnictví a po-

Žitkáť.ství, byť nejjemnějšího zprisobu, a jen kritika zcela bezduchá
a povrchní mriže v nich viděti ráz a znakjejího umění' Jest básníŤkorr
láslry, ale láska ta je všude osudem, utrpením, bŤemenem, kletbou,
není.li vnitŤním pŤerodem a r stem; všecky rekyně její berou ji na
sebe jako kÍiž.. citi, že zasvěctrjí se ncjpŤísnějšínru a ncjbolestnějšínru
Ťádu na zemi. Její Ženy-milenky, ať Nlary z ,,Větru p lnočního.., ať
Emilie z ,,Historie pošetilé lásky.., at paní KateŤina z ,,l\[ěsta v r -

žich,,, at 1Vlyrta z ,,Pozotného nrilence.., ať Marie, at Etnma, ať NÍalva
z ,,Milenek.., at Milada z povidky ,,Co m]uvil dclrnov.., ať Isida, at
}{agdala ze ,,Zahraďy Irémské.., nejsou rozkošnice, nybrŽ Ťeholrricc,
raněné ve]ikou žízní absolutna a zmítané poclrybami, jsou-li jen pc-
volané, nebo i vyvolené; a ]<de touží se v těchto knilrách po štěstí,
nenÍ to požitek, n]iibrŽ je d zhoňklému, zmučenérnu a zrazenému srdci,
chvile zapomenutí nad kŤečí prázdna a rrad propasti zoufalství. Bás.
nická koncepce RriŽeny Svobodové není hedcnistická, nybrŽ skrz na
sl<rz tragickri, často ironickg-tragickd. Ne touha poŽitku, nfbrž toujra
velkosti, celosti, absolutna pudí Ženy RriŽcny Svobodové; a b1'lva3.í
často poslušny hlasri svého nejvniternějšího nitra, ač, věcí, volají je

k smrti a zahynutí. Dopnouti se osudu, dorristi jeiro zákonné krásy,
byt byla to krása smrtící, stává se inspiraci posledrrích povídek-básní,
románri-básní Rriženy Svobodové, Dáti své duši ráz větší neŽ ráz
osobní sobeckosti, učiniti z ní věrny a spolehliv1i nástroj pro písně zá-
lronné vyraznosti - takov nebo podobu1i sl ib učinily nejlepší duše
pozdějších lrnih Rriženy Svobodové ve chrámech boŽstev nepcjmeno-
vanjlclr sice, ale právě prot<'r živj.ch a všudypňítomnfclr' Nic nenávidí
básníŤka tolik jako lenost l idskélro Srdce, není.li to jeho zbabělost.
BoŽstvo zjevuje se jen těm, kdož naučili se hledati je touhou léta
a léta neumdlévající, a zjevuje se jen akkordern tucliy a krásy prcha.
vé, ale právě proto tak jimavé - zjevuje se posvěcenou clrvílí dušev-
ní síly a jistoty, všemohoucÍho duchor'ého zdraví a ve]iké oddané
víry. Roliové chylí Se Se Svotl pornocí jen k statečn1i,nr paŽím, ]i rukám
nezoufajícím a neskládajícím se v klín pŤed nar'r'šenymi krrpami blu-

dri, ošlrlivostí,lži a běcl. KaŽdy musí byti svyrn Áclarnem i Níesiášem,
rraroditi i obroditi se velik1n lrladnym pŤitakírním celé své bytosi,i.
Život rnusí byti obrrovován, nemá-li světzvětrati a okorati, a obnovuje
jej jen čin geni v, rek v, světctiv, básníkriv: mgstika črnu má v RriŽe-
ně Svobodov svou inspirovanou básníňku.

Jako ve všech opravdovfch básnících-tv rcícir, jest i v ní kus pri-
mttiaa: sáhá ráda k pramenlim, vrací se k prazdroj m' jde proti toku
času a vyvoje, odvolává se od odvozenych pojm lre l ioňenrim, k pti-
vodním velikym mateŤsk1im pratvarrim. NevěŤí v pověru civilisace
a mechanicliého pokroku, jak jest dnes běŽnym zaklínadlern novináŤ.
skj'ch duší; nevěŤí v laciné rccepty spásy, jak je dnes piše hmotně po-
krokáŤská a mechanická civil isace; proti rozkolísanému, zrádnému
a nedostatečnému světu vnějšímu staví kulturu srdce, vnitŤních du-
Ševních sil, geniálné intuice a hrdinné velkodušnosti i nadosobnílro
sebezapomenutí. ChceJi dáti l idstvu štěstí, jest to ne štěstí lenivého,
pokojného měšťáka, asekurovaného všemi patenty moderní soliclari-
ty a moderniho společenství' nybrŽ vášnivé štěstí pastevce nebo lovce,
starého kníŽete a dobyvatele nebo slrelleyovskélro básníka, štěstí,
které musi se vykupovati pokažclé znova a znova celou bytosti, jeŽ

klade se v sázku, štěstí, které zá\eži v krásné oďvaze stálého obcování
se všemi velik]|'mi lrodnotami, tvoŤicími Život i smrt, dějiny i kosmos
-ve ví.re, Že nedošel a nedojde nikdy kvas velikych duchovych dobro-
druŽství.

Její romány jsou ugchound ve vysokém smyslu slova. Vypisují drá-
hy lidskjch duší a ukazují osud jako pŤeklad karakteru, jalio ve vněj-
šek vyloŽenou souvislost vnitŤní skladby duševní. V tom jest jejich

typická zákonná krása; učí mysliti ve velikfch duševních rozlohách,
pojímati Život a umění jako celky, pŤeklenouti kaŽdou bolest stateč-
ností. R žena Svobodová jest znamenitou měrou básníŤka kulturnt
- básníŤka víry kulturní, naději kulturniclr, tvťrrčíclr možností vy.
vojovj'ch. Má neumoŤitelnou víru ve vyšší šleclit ickost l idské duše;
jest básníŤkou nobil isace liďslré duše, básníňliou touhy losmerouské,
lrterá chce zušlechtiti a osvoboditi každélro člověka. Její aristokratism
jest zcela jedinečnf v naší literatuŤe; jest to aristoliratism kladn!,



1 / O nesnižující, ale povznášejicí, aristokratism ve smyslu své Ťecké ety.
mologie, kde znamená vládu nejlepšich - aristokratism, kterj' se
opírá o liclovou poesii i sladkou moudrost lidové duše.

Její básnická díla jsou kladná díla kulturní _ ne skŤelry vyrážené
z hrudi bolestí a zoufalstvím, ne nezávazné improvisace a dojmy a ná-
lady, ne lhostejné, vypiplané preparáty lidskj'ch duší, ne sbírky rarit
a kuriosit psychologickj'ch a také ne laciné škleby prázdn1ich mrtvol-
nj'ch lebek a ledov;fch srdcí - nybrž organisované světy tvarri, sil
a hodnot, stavby věr a doufání. Jsou to kulturní verše, dobŤe učleně-
né, logické i hudební' ZaŤíkadla proti temnjlm mocnostem a démonrim
životním, básně tolro pokolení, o němž zpiva| Goet]re ,,že ze všech sil
lačně touží z temna ke světlu.. a které musi pŤijít i u nás, mámeJi
žít jako čestnj.kulturnÍ národ, po němŽ pŤetrvá stopa. Ne Že by nebylo
v básníŤce temnych, demonick ch sil, nrocností boi'ivjlch; jsou v díle
jejím; jsou v něm práce, které se dívají hlubok ma záhadn1fma očima
zažehnutyma plameny pekeln mi. Ale byly poutring, fsou poutány
a uváděny v područí světlj'ch bohri životních - dar kiskg básníňčiny
svému národu, uědomé|ásky, podtrhuji, jíž docenit dovede teprve ge-
llerace lepší a čistší. Jsou práce v díle jejím a právě v díle doby po-
slední, které dávají ti svět tvar a zároveĎ svět mravních hodnot
a nadějí - ovšem ne nadějí levn1fch a snadnfch, na nichž by mohlo
zdŤímnouti jako na podušce zbabělé srdce, nj'brŽ nadějí odváŽn ch,
krun1fŤŮ na srdce nezoufajícÍ.

Všecko opravdové umění vášnivě antropomorfisuje, a tak i umění
Rriženy Svobodové: pŤíroda pŤijímá u ní lidské.-záměry a živly její
bratŤí se tajemně s osudem lidskfm jako ve ,,Sveňepé Meluzině..;
a ochočená náhoda sama stal'í se do sluŽeb básnické fabulistiky, jak
nalezla k tomu na pŤíklad dvakráte odvahu v ,,Pozorném milenci..
- mívala ji také u starj.ch mistr -novelistri, i u Goetha ještě, a jest
pŤíznačná pro jejich jemné stylové cítění -; po prvé, když na noclehu
v alpské ltospodě vyslechne Michael rozhovor myslivce, muŽe Myrtina,
se Saturninou, okolnost, která změni celjl život jeho i Myrtin, a po
druhé, kclyž na konci povídky objevuje se Michal Bělobor' provazník,
za něhož se Myrta styděla, potomkem starého rodu šlechtického.

Z této pov1išené clobrotivé inspirace a z touhy po zlidštění všeho
života vznikly i dvě kouzelné idyiy autorčiny z poslední doby jeji

tvorby, ,,Dětsk1i ráj.. v ,,Černych myslivcích.. a ,,Pokojn1i drim..
v ,,Posvátném jaru... Jsou to básně katexochen kulturní, a dobŤe
bylo ňečeno o nich, že kultem družné harmonie pŤipojuje se zde
RrlŽena Svobodová pŤímo k BoŽeně Němcové. BásníŤka sepŤedla zde
svrij laskavjl a kladnj'sen pozorně vedeného a šlechtěného mladého
lidství; stupůovala zde své umění, vcítiti a vmysliti se ve vegetativ-
nou duši dětskou, ženskou, zviŤeci, rostlinnou v intuici a sympatii aŽ
pohádkovou; a harmonické souŽití s člověkern, zvíŤetem, rost]inou
v starém uzavŤeném ritvaru rodinném jest zde budováno jako umě-
lecké dílo s rizkostlivou pozorností a zodpovědností' Viděti běŽné
funkce všedního denního domácího života velce, vytušiti v nich
odvěkj.rytmus a obŤadn smysl, zachvěti se nad vznikem duševního
života v dítěti, obejíti se bez kaŽdého vnějškového triku a narkotika
- hle, to jest umění, které se vědomě zavazuje kultuňe. A do tétéž
sluŽby světl1im bohrim Životním dala se i ,,Povodeů.. z , 'Posvátného
jara... Zplisob, jakj,m jest vtělena kletba Barbory Denové v sugestiv.
nou moc svridcovského Jana Polacha a jak ne kletba, ale víra v ní
a poroba jí a temné smyslnosti zabiji a jak opravdová láska u Daniely
z ní vysvobozuje, má c<lsi, co upomíná až na vyšší charakterotvorné
a osudotvorné umění Goethovo a jeho bílou magii.

I ethika RriŽeny Svobodové jest cele kladna: nezakazuje nic, zato
pÍikazuie vykoupení a posvěceni všeho; pŤikazuje velikou duši, která
pŤepláci všecko, sladkou duši heroickou, která i v záhubě nalézá ještě

volnou chvíli k díkučinění.
Rrižena Svobodová jest básníňka českj'ch kulturních nadějí. Krása

a zdraví, síla a jemnost, moudrost a odvaha nerozpadly se jí v žalostnj,
rozpor a svár; i v nejtěžších chvílích dovedlo je sjednotit její laskavé,
silné srdce, pokŤtěné na světlou víru Životní.
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