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Railostnj faltt
Čemu z nás by snad nikdo neuvěi'il ještě pŤed rokem, stalo se skutečností, která

by nás všecky měla plniti radostí: Jifi Wolker pronikl do širokgch ursteu ueťejnosti,
poesie jehrl je miloudna neien znatel i ,  ngbrž i Širokgm obecenstuem. ZemÍel básnlk
sotva čtyŤiadvacetiletj' básník, kter}i stál na levém kŤídle dnešní básnické moderny,
kterf věru nehledal popularity, kterÝ šel pŤÍmo a nesmluvně za svou vnitŤnÍ visÍ
nové krásy, nového vjrazu básnického i nové společenskosti lidské, básnik, nad
nimŽ povážlivě kroutili hlavou rrlzné kritické slovutnosti á la Arne Novák, básnik,
jehož vfznam snaŽil i  se nedávnb ještě co nejniže sešroubovati mÓdní novináŤšti
článkaii á la Peroutka & Kodiček, - a hle, široké vrstvy čtouciho obecenstva hlás|
se k němu, miluj i  jej, uči se mu naslouchati. Sály, v nichŽ se pŤednáši o Wolkrovi
a v nichž se recituje z Wolkra, jsou pŤeplněny, a zástupy l idí vraceji se s neporízenou
od pokladen, jej ichŽ vstupenky jsou vyprodány. Knihy Wolkrovy jsou dávno roz.
prodány a chystá se 6o.ubor jeho básnického dila, kterj bude tištěn v desetitisících
v j t i sk t i . . .

Není to radostná zkušenost s hromadnou duší v době pokoiujíclho mravniho
bahna, v němž se topi oficiálni politika česká? Nestojí za to, zamysliti se nad nl?
Uvažte, že jde o pouhého básníka _ abych užil s lova neboŽtíka Bačkovského -,
kterj žil poslednÍ rok mimo Ptahu, na verrkově, studuje a léče se ze své těŽké ne-
moci' Že tedy za vítězství, jehož dobyl rrad širok1j'mi vrstvami čtenáiskiimi' vděčí
jediné své tvorbě básnické, kvalitám toho vnitiního světa, jehož obraz nesla
a prostiedkovala. A tento vnitŤní svět byl díIem z počátku obraznosti smysltl
a později stále určitěj i  obraznosti srdce. ByI to svět milostné lásky ke všemu zdepta.
nému a pokoŤenému, ke všemu, co žilo, aby pomrvi lo pťrdu a za cenu osobního záhy.
nutí dalo rozkvésti jakési vyŠŠi kráse a radosti. Neměli jsme posud básnika t,ak
ethického, jako byl Wolker. Ne Že by ukládal povinnosti nebo piíkazy, ne Že by
Ďečnil o mravnosti, lidskosti, bratrství, n$brŽ mnohem víc a lépe: sam]Ím ustrojením
své tvoi ivosti hnětl je jako plasma a vyváděl z nigh nové tvary básnické. Měl jako
nikdo pŤed nim cit vzájemnosti, solidarity osvětové a Životní; vzal tÓn a doplĎkem
ozval se mu ihned celf vesmír' Jak mu samozÍejmě, stále všudyplitomně souvisela
a souznéla krása a ohyzdnost, ctnost a hŤÍch, radost a bolest, stavl ho mezi veliké
básníky ryze nroderni, kteŤí rozš1ŤilÍ vnimavost lidského srdce o několik oktáv
a nadáli je novjmi orgány. V tom je velikj národně vychovatelskj vjznam jeho
dÍla, které by se mělo státi duchovnim chlebem, jímž by byla sycena Již mládeŽ:
uÓinÍ ji více a hlouběji lidmi neŽ celá Ťada t' zv. klasiktl národních, kteŤi tento název
vpravdě usurpovali na zbabělosti a nekritiÓnosti svjch vrstevník ' Proto muslm
to cítit jako radost, že sc Wolkrovi zaÓíná rozumět ve vrstvách širšlch: Je to znakem,
že pod nánosem lží a klamti pol it ického iemesla a pol it icképraxevšedniho dne žijo
a tvoÍí, neporušena j imi, hromadná duše národni, že bdí nad díIem budoucnosti.
Milovati Wolkra a rozuměti mu jest jistě záruka duše zušlechtěné, imunní proti
nákaze, která sg potlouká právě českou zemi. A objevuje.l i  se tento zájetn a tato
láska mezi širok m obecenstvem, je to radostny pŤíznak zdravl národni duše' A jo
to zárove novf drikaz hloubky slova Dostojevského: Krása spasi vás. Lidé' j imž
piipatll uděl starati se o národnÍ hygienu, měli by si z toho vziti memento a měli by
to, co eo projovuje nguvědoměle nob polouvědomělo v takovÝch náhlfch hnutích
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Tento svazek Sebt'anych spisŮ R ženy Svobodové obsahuje práce z nejrťrzněj.
šího udobí její tvorby a pŤináš{ kromě pracl tištěnÝch i věci rukopisné' ,,o líné
Miladě.,,,,Industriálni uÓitelka..a,,Dvojl život.. jsou ze sam1fch začátkti jejího
spisovatelstvi '  , ,Věčn;i les.. a ,,Kapitola z románu., z jeho konce. Podle t,oho má
tento svazek vedle hodnoty literárně umělecké i znamenit1l. vyznam pro literárního
badatele, kter;f bude studovati básnick 'v1ivoj veliké Zvěč'nělé i genesi jednotlivfch
jejích styltl.

' ,Líná Nti lada..jest karakterist ická pro jej i  rané mládí l i terártrí, kdy chodila do
školy ke Gogolovi, jehož lekci nezapomněla ostatně nikdy' jak svědčÍ mimo j iné
zlomek ' 'Dvě pÍítelkyně.. z r. 19l5. ,,Kapitola z románu.., jej i  poslední povldka,
j iž napsala někol ik dní pňed smrti, projevuje velmi živě její zájem o Ameriku i lásku
k ní jako k zemi nového zreformovaného manželstv|, osvobozeného od majetkov1ich
pŤedsudkti evropsk:l'ch a založeného na pravdě, jímŽ se neustále obírala ve svém
zralém věku, jak ukazují v této sbírce i zápisníkové čtíy ' ,Z lázni iek.. z r. l9l7,
otištěné zde po prvé z rukopisu.

Jak opravdově sociáIně cÍti la j iŽ ve svém mládí, projevuje črta ,,Dvoji život..
právě jako,,Industriální učitelka.,; to byla nota tehdy nová a cizí v konvenlní
české literatuŤe let osmdesátjch. A Že j1 toto cítění nikdy neopustilo, vysvitá jasně
z jejích pozdních pracÍ tohoto svazku, tak z črt ' ,o Božím těle.. a ,,Z moŤskych
|ázní,,; z nich jest i  patrno, jak toto cítěni bylo spontánní a vňelé, sám nerv jejího
lidstvl.

,,Sjezd milencri. '  a ,,I(avkazská povldka., jsou vyznamné pro její pozdějšÍ
novoromantickou tvorbu s její ironií vylrrocenou proti evropské civilisačni lŽi.
společnosti a lŽimravnosti. Pi. i  , ,Kavkazské povídce.. stoj l  za zmÍnku, že podnětem
a látkou k nl bylo vypravování jejího pŤttele, hvězdái'e dra NIilana R. Štefánika,
kterf j i  tehdy navštivi l  v Praze a vypravoval jÍ o svych cestách st iedoasijskjch.

Svazek tento prostupuje posléze několilr bástrí v pÍÓze z rriznJ.ch let' plnÝch
taje záhrobního, jejž vrhala muÓivá nemoc a b]íŽicí se smrt jako pŤedtuchu do
dělné piít,omnosti autorčiny.. .

Ve vydavatelské praxi piidrŽel jsem se methody co nožno největši věrnosti
v1frazu básníkovu a činil jsem nepatrné retuše jen tehdy' kdy se tínr plnilo vyslovné
pŤánÍ autorčino.

Na Vinohradoch v lednu 1924.


