
t3a Jak strašn!1 uílr silnén po zahÍmční
se ndhle uznese, mofe u ltlubin(tch
uzdme, rdzem zpční u jednom okamžení.
až k nebi zue'dd. země ltust! praclt,

že prchá státlo, past1ji u udiueni,
je ženou l;roupg, ltjauec a strach:
ttllt díu]ca troubu slgšíc, mečetn suílí,
na Ruggiera tilokem sr ŤÍtI.

origináI:

Qual talor, dopo il luono, orrido ttettk:t
Subito seguc, che sozzopra uolue
L'ondoso mere, e leua in un momenlo
Da terra lin aI ctel I'oscura polue:
Fuggon Ie licre, e col pctslor I'arntento,
L,arÍa in grandine e in pioggia.si risolue:
Udito il segno le donzella, tale
Stringe Ia spade, e'l suo Ruggiero assale.

V červnu 1894

o

A
LIozhledg socid.Iní, politické a literdrní"

V p. Pclclov ch ,,Rozhledech'. roste nám pěkná, v1irazná revue. ,,Rozhledy..
vycházejí lctos tŤetí rok. Múžeme dosvědčit' že lctos jsme s nimi nejspokojenější.

Jc vidět plnou, sytou a šťastnou organisaci na kaŽdém člsle. TěŽiště vŽdy hlouběji _

a vším právem - spadá do otázek kulturnÍch, společellskjch' uměleckj'ch a etlric-

k1fch, které se podbarvují a prolínají u modern|ho myslíciho člověka stále vroucněji

a neodlišeněji. Politika' která se u nás provozovala do nedávna skoro vj-lučně

a dnes posud v největšl prevaze jako ,,uměn| pro umění..' strategické pňe a šachové

rrr:bo dámové hry, - nabjvá tak Životní mlzy' šťávy a masitosti obsa]rové a věcné.

Jc radost čísti někter prevahou politickÝ článek ''RozhledŮ... Jak jinak a nezvykle

dosud českému oku se to čte. To nenl prázdná pustá dialel<tika' dutj. rétorick$

bczobsažlr1f pathos, jak jsme je znali i v revuálních článcích na pň' ,,osvětov]Ích.. --

nebylyJi náhodou pouhou životopisnou nebo kronikáisky dějepisnou sl<izzou.
I)olitika poj|má se v ,,Rozhledech.. pod hledištěm podstatně sociologÍck5im. Pojetl
to moderní, kritické a správné. Jen tak lze zaíiznout do živj'ch otázck, které lrás
bolí a kterfmi trpíme. VyloŽit' odkud vznikajÍ' oč jsou opŤeny, jakJ'mi de\rami
a uzly probíhají. Tak jc politika skutečně funkc| životrrí, funkcí biologie společenské,
jejího organisma, o žtuot chtějí blti opňeny právě ve všem,,Rozhledy... ony nelišl
a neklasiíikují v lživém byzantinismu do zděděnych schemat a forrnu]í - tyto
dialclrtické hračky pÍenechávají rády čiperné a zahálčivé d vtipnosti rťrzny'ch našich
ZákrejsŮ; - ony neodrážejí život - ony jej prohlubujt, Ugiasí1uii a tím jej tvoŤi'
ptisobi, hoií a rozpalui| - Žij1 jej propagačně, množivě a tvorivě. .Iuto podstatně
činorodou methodu lze sledovat a uvědomiti si na kaŽdé straně - ať je věnovárra
tonlu či onomu themaLu; - niterně methodickg je zachována všude tato jetlnota

Života, toku, pohybu a tepla' Porl tímto zonrjm uhlem splfvá právě politika s unrě-
Irlm - Pod tínrto hlcdištěm čistě moderní kritikg - kritiky kladné a životně obsa-
lrovÓ - ktcrá je sama život' jeho pÍckypující teplá rozlévajicí se šťáva. I(ritika

''flozhledú,. je takováto látková, životnÍ náplri a sytost šťáv sama. ona je právě
v tomto bodě pň|značně, tuším, moderní. ona ncpopisujc, nedeterminuje, nctÍídí
a nciadí - ona boÍí staré a tvoŤí nové - ona trhá a odplavuje staré pňíkopy a ploty,
orlnáší staré zdi a olrrady a rozsvěcuje protlžen]Ími děrami čisté, nové, slunccm



napojené obzory. Životnost, obsahová plnost této kritiky je druhf spojující bod,
tlstÍe<lnl svaz ,,Rozhledú... o něj jako most visí opÍeny: jednotná stavba, jednotn$
rltvar. Ještě slovo k politické barvě ,,Rozhledr1,. _ jak alespoĚ jsou etiketovány
v našem opentleném a distinkcemi jako armáda odlišeném publicistickém táboťe. 

'

',Rozhledy.. mají barvu strany ,,pokrokové... Slovo znl, pravda, málo určitě, sytě
a pregnantrrě - je vyvětralé piíliš _ neurčitě smytá a splynu|á je tato vlajka
- a|e zboží, které veze' je jadrné, tučné, zralé a vonné. Z povšechného podánÍ
methody' jakou si vedou, vysvitlo to, doufám, již určitě. Neběží jim o nic než
o moderní, životní a Živelné oĎsalroué pojímánÍ, prohloubení, vyjasnění a propago.
vání všech bolavfch oLázek. Jsou v podstatě kritické a synt}retické. o jednotné, .
vážr^éa vroucÍ pojetí a vyjasnění života právě běŽí. Nazírajíjej sceleně, sociolo. ll
gicky a hromadně, bez falešného okrojování a dětinského popírání široce, objÍmavě
a pňÍstupně.

Nechci zde podle odború tňídit a vypočítávat lednotlivé stu<lie, rivahy a články.
Jen v hrubj'ch nitlch a jen nejdúleŽitější z nich registruji sem tam s chudou glossou.
,,Sociú]né ťtči.tlkg prdua Íímského,, (od p. dra H.) karakterisují individuelní egoismus
ilmsko-právnÍho systému, jak nám dnes po studiÍch lheringovj'ch je patrnf.
Peělivě demonstruje a dovozuje p. dr. Choc korporatiuní pouahu samosprd.ané obce.
Životn!, m|zovitá a skutečně reálná jest rlvaha o kolech lí'd'oué stťang na Morauě,
Dějinnou i ideovou strukturu pokrokové strany podává p. dr. M. v LÍstu z nejnooějšl
historie unitŤního našeho žiuota politického. Z kulturně filosofickfclr studií zvláště
p' F. v. Krejčího V době obratu, obírající se poslednÍmi proudy ethick$mi, náboŽel.
skfttri a idealistickfmi, maluje fysiognomii doby a společnosti neobyčejrrě jistě
a hotově, jako p. Vašdtlco v Herbertu Spenceru a anarchismu dovodil pěkně indivi.
dualistickJt ráz tohoto Íi]osoÍa a spekulatir'rrě osvětlil tak i anarchismus. Snad
podrobnější analysa filosoÍickj.ch otcrl jeho Bakunina, Stirnera a Nietzscheho nedá
na sebe dlouho čekat. Literární studii silně kulturrrě a sociálně podbarvenou napsď
p' Vdlia: Satirik Jonathan Swí|t. _ Kritika umělecká a vědecká má v tistě stálou
rubriku. PÍinesla práce každfm coulent dokonalé, jako na pí. p. Itrejčího rozbor
Mrštíkovy ,,Santy Lucie... Moderní methoda positivnÍ kritiky projevuje se tu všude
pltrě a šéastně. Jsme konečně jednou hony cesty daleko od kritiky Íilologicky hni-
dopišské nebo estheticky dialektisujícl a distingující dle genrov]fch kriterií. I{ritika
takto nazíraná, pojímaná a prováděná jako zde je skutečně umě|ecké a spe.
ku|ativné díIo, obtížné a nesnadné, které pňedpokládá stejně mnoho vzrlělání jako
talentu a vrozené vlohy, psychologické introspekce i umělecké a tvr]rčí sIly a zku.
šenosti. Stál divadelní referát vede p. F. X. Šulda, Napsal zejména obšÍrné rozbory
donrácích prací, Svobodova ''Útoku zisku.. a Šimáčkova,,Jiného vzduchu... V nich
postupuje ana|ysou sociologickou a podává rltvary kritiky hromadné a organické.
Jin$ oddíl ,,Rozhledrl.. nadepsan$ Z dušeuního ruchu za hranícemi sleduje soudobé
kulturnÍ proudy ciziny. Z Ang|ie karakterisuje p. Vdr1a procítěně lidovf kiesťans|ry
a niterně vroucí ráz poesie lVordsu,rorthoug: z Německa podal miniaturní obraz

p. I{rejčí, o francouzskjch ethick ch, novokŤesťansk1fch a symbolickjch hnutích

. malou prohloubeností a zna]ostl píše p. T., italsk! pfehled opatŤil p. jv. Zejména

g sgmbolismu napsal p. T. několik kritickjlch naivlrostl a jinde neznalostÍ, které se

claji těŽko vyložit a odpustit. ovšem názor jeho o ,,dekadenci.. je směšně pohodlnf.

Vidí v ní ,,nemoc.. - dokonce ,,národní.., nám Čechúm nebezpečnou nemoc _ jak

pÍše v jedné krorrice - chorobu - snad asi jako tyfus - nebo (abychom z stali ve

sféÍ.e psychologiclté) spleen? V těchto listcch (v p. Šaldouě studii o Boreckého ,,Rose

nystice.., čís. 1. a 2.' 18941) bylo jiŽ vyloŽetlo, co bezmyšlenkovité frázovitosti kryje

se v této vulgární a nepňesné metafoŤe. Co je dekadence? Suětou$ ndzor kullurní

a hislorick!, - názot, kter po stránce fllosoflcké má analogii tŤeba v pesimismu'

po stráuce umělecké tŤeba v rea]ismu a po stránce kulturní tĚeba v prirnitivismu -

tlic víc, nic míĎ. A ten iest oprduněn jako každ 1inj' poněvadž odpovídá jistjm

jovrlm a fakt m Života, které jsou realita. Lze jej kritisovat, _ alé popírat ho

prostě a vykÍikovat jej za zhoubnf pro náš rozvoj, pro národní naši organisaci,
jak činí p. T. v uvedené kronice, je nemyslivé a Žalostné. Dekadenti jsou lidé' kteŤÍ

v opaku k ustálenému a povrcltně anthropomorfisujícímu názoru vidí v tak zv.

ripadku, t. j. v porušené a rozvolněnější již organisaci společenské právě vrchol

kultury a umění, projevy podstatně individuálné a vybrané. Sami pak pňejali některé

prvky z tohoto stylu kulturnlho a uměleckého -tedy ze stylu t. zv. dekadentlrího -

kter však sami pokládajÍ naopak za retusanční _ uŽÍvajíce slova dekadence
jako běžného terminu vlastně tronickg a na rubg! Jim t. zv' dekadence _ t. j. stav'
jinjlmi takto obyčejně zrreuznávanJr a odsuzovanj. - 1e urcholem kultury -

a obnova jeho ne _ novou dekadenci, nfbrž renesancí. Dekadence jest, opakuju'

světovf názor a jako takov! v naší organisaci národní stejně oprávněnf jako

tieba realismus nebo pesimismus. Vykládá-li jej někdo za národní nebezpečí, nevzal

si poučení z posledních dob' kdy vykŤikovali u nás - nenÍ tomu dávno _ pesi-

ntisntus nebo skepticismus nebo realismus za národní nebezpečenství' Stojí na témže

statrovisku, které zaujímají odprlrcové ,,Rozhledr1.., a je ve vnitŤním odporu

s jcjich srrahou, methodou a cílem. Pojímat organismus národní na jedné straně tak

tuze ko|ektivně a na druhé tak cukrově k}ehce (bázeř,žeby jej mohl Íilosofickf

nebo jinj názor rozbítt) - je směšná antinomie. Pojímat ,,dekadentního.. Íllosofa

nebo umělce také za - dekadentn1tto čIouěka, je zcela prostě absurdní. Prospěch

národn|ho organismu žádá jen jedno _ celé opraudoué lidi _ at. jsou distinlrcemi

spekulatirnrími cokoli: idealisté, realisté, syrnbolisté, pesimisté, skeptikové' mysti-

kové či novokÍesťané _ vše jedno. Ba, naopalr' pňímo lze Ťici, že dokonal]Í orga.

nismus, otllišen organismus (a dolronalost je právě v stále rostoucí odlišetrosti)

společensk$ tyto spekulativné rozdíly pÍímo žd.dú. a pŤeilpokládd! Jako z umění nelze

vylrrčovat na pÍ. fantastiku nebo sugesci a sen _ poněvadž jsou to psychologické

realitg_, stejně a analogicky je tomu v organisaci společenské, národní, st.anné.

1 - lviz Kritické projevy 1, str. 406-421.]



1.t  0 Pro sociologa jen jerlno je pňi dekaderlci vfznzrčné: Že je to filosofie arístokratíckd',
filosolie či umění indiuiduulistnÍ. A tu jsme u vlastního smyslu dckadence: ona jest
jednIm pdlem života jako komunisrnus, demokratismus je pÓlem druhj,m. Žádnji
llenÍ sám Život ce1j' - n1ibrž jen jeho mez. xÍezi oběma bije a Žije se žívot. Jedineč.
tlost, intliLtiduallsmu.s je na straně jedrré, /rronradnost, Igpičnost na straně druhé.
Život z obou je složclr, oběma je zbarvcn. Mezi námi nčkteÍí - a k nim i náležÍ
pisatel těchto poznámek - více k individuelní filosofii směňují, jiní více k hromadrré.
AIe prolo obojí stejně jsme nitrem jednotní a spojení - obojÍ jsme společensÝtí, socidlní:
i jedinečnt a karakterni (,,aristokraté..) i hromadní a tgpičtí, (,,demokraté..). Ibsen,
tento básníIt socidlng po ultce, je zarputili1 indiuirlualista, ,,anarchista,,, ,,urislokral,,.
,|Ie proto naprosto není nelidoutj, - naopak, vzpomeĎte, co chce pastor Rosmer na
Rosmerslrolmu, tento aristokrat, šlechtic a individualista po vj.tce - symbol
a zástupce samého básníka; s hradu sestoupit a do kraje jít, mezi lid jít a všecky
učit a povznášet a ze ušech - šIechtice, indíuidua, karaklery, jedince a bohg z|ormouat!
Vzpomeůte i, co pravÍ Renan v pŤedmluvě k,,I.-ilosofick m rozpravám.,: Lze milouat
litl s ftloso|iÍ arÍstokratickou a lze jej nen uitlěl s ftlosoft.í demokratickou. V tom jest
jádro otázky. Parr T., doufám, nebude již nyrrí pokládat dekadenty za zhoubu a ne.
bezpečí národní organisace, jako nepokládá, tušílrr, rraše idealisty, optimisty
a idylisty z ,,osvěty'. nebo ',Národních listri.. za její prospěch a v1ihodul V tévěci
pňáli bychom si tedy fllosofičtější, prohloubenějšl, myslivějšl i drlslednější pojlmání
a souzení. Jen tak dostojí ,,Rozhledy.. svému kolu _ stvoŤení moderního mvšlení
a cÍtění u nás.

Rozhledy politické' sociální, hospodáňské, ffnanční, zdravotnl, školské i ku]turni
(''kronika.. z naŠí doby) - drobnějšt a aktuelní - všecko bystré, pŤehledné, ričelrré,
silně a svěŽe včtširrou psané - naleznete v kaŽdém čísle. A nad to ještě belelrii -
a zajímavou beletrii soudě po prvnich pěti číslecht Pan Pe]cl postupuje tu zase sv1fm
zvláštnim od jinfclr listrl odlišrr m zpŮsobem. Ty starají se piedcvším o hojnosl
matuičtlu, kterjl pŤedkládají čtenáÍi - obmezují se jeho spotŤebou, stravitelnost|,
vl<usem - béži jirn o to, aby byly plné jesle a žlaby. Parr Pelc] poč|tá naopak rra
Iabttžtlí};g lrlel.ilrnÍ, rra čtenáňe myslivé, které chce poučit o mo<lerních methodáclr
a ccstách uněleck ch, které chce informovat. Beletristické ukázky právě jsou
v ',Rozhledcch.. takto programové, názorné a učelné. Uclávají čtenái'i tÓn mladélro
našcho uměnÍ, zasvěcují ho do jeho snalr, jsou etperimentáIlté pro umění i obecenstvo.
Yšecko psychologické naše poznání 1roměru mezi autorem a obecenstvemprávě
zdťrv<rdřuje tuto expcrimentálnost. ona je nutná k vyvinutí vzájemností, k navo-
dění popudťr a vníntziní, k zachycení srrgestivnj'ch vlivťr a navázání nitl, které se
rtrrrsejí mezi oběnta sťranami spÍísti. .I.ěirrito naljlmi, drobn mi, v)irazn n.ri ukáz.
kami navazrr je se tento styk, rramlsává se obecenstvo, dráŽdí, nÍtÍ, podpaluje jeho
zvědavj' zájem. Všecka sugestivnost preludií, na1rětí a očekáváuí otevŤen1fch pŤed-
sÍní a pootevienjch vchodfi, lázeĚ m]éčnélro polosvětla tekoucího slileněnJ,mi stropy
a pr]|štícího z poloklesl]iclr portiér - je tu zužita ve vfbornou vychovatelskou

čeltrost. Nebyly ovšem všecky ty ukázky dokonalé, scelené, harmonické, měrné,

umělecké. Někde snad byla jen umčIecká pŤedsíů a maskovanf pouze, dekorativně

rradhozcn]f a ilusivně klamající portál - k v|astním uměleck m sá]ťrm - které

rreexistují. Nechci kritisovat v detailech. Pp. Suoborla a Soua pot1ali verše' pp'

I(arase]:, Išaret Č]eruinka a pI 17 ženu Suobot]oud pr zu. Poslcdrrí je celá, zhuštěná,

tozzpÍvaná, krásrrá a světlá hlava umělecká. Její Smutek žiuol.a je práce magnetic-

lij.mi duševními proudy k vzlétrrutí napojená, vzdušná pŤelívan5?m hudebním

světlern vniterného nazírání psychologicliÓho, vzbouÍcná v citové resonanci jemn1jlch

suchlirch desek houslovÝch - v rozšíŤen ch vlnách zákona hromadného z nitta

jedirrcova jako z bodnuté rány vyplynulá. V pí Svobodové pŤihlásil se o slovo

lrotov1', vjrazn1i', vysokj. umělec, čist1i a sv j. A víc rrež uÍn!|gg - velik1f básník.

Pí Svobodová rreposkytla veÍejnosti traprrÓho divadla tápání ve trnách, hletlánÍ'

tlbtíŽnélro vyspívání a zdokonalovárrí se. orra nepíše a rrepsala rrapodobené cxperi.

nrent5', falešné, hubené, u<1j.charré a kiečovitě vylhané originality, pohodlné,,studic..

(?l) potlvědomé a nervosně pathologické podráždčnosti pocitové .- pohodlné

a snadrré proto, že ušecka ltontrola, ušecka optika je tu naprosto vyloučena - ty

,,studie.. bez obrazťr a bcz poesie stejně jako bez ideí a psychologie _ bez formy

i bez stylu, poněvadž slyl nedělá ještě bizarrrí a chaoticky ncodlišenj., neodstiněně

rrakupen$, bez vj.běru a tňídění ze všech koutú jako smetí smeten1f slouník - všecko

to, co lrarakterisuje tak žalostrrě jednu část lrnutí, které poctívá samo sebe jako

1'1i|učně ,,modernl.. nebo dokonce _ jaké nepochopeníl - jako symbolické. Pí

Svobodová pŤišla hotová a celá. Letos uveÍejnila práce, které dovolují a vyzj'vají

1ri'ímo tento soud - práce organické, zákonné a scelené jako Ztros}:ot(tno (Světozor)'

Na písči!é pritlě (Niva) a Roznesené pauučitlg (Vesna). To jsou prrihledné' vzácné,

lrorské hlatě čisté v zákonném typickém lomu, v dešti svčtla a bllskání jisker.

První, co upozorní na sebe v jejích pracích, je zvláštní, rrovj., reliefrrÍ a citově

1rodzdvižen zpťlsob, jakj'm vidí fysickf svět, místa a osoby, jakj'm pozorujc

a jakÍ'm je vyvolává. Je neobyčejně prudkj., pohnut]i a otŤesen jako u někter ch

po1orealistick1fch, polocitov ch (hulnoristickj''ch nebo melancholickych) povídkáÍ

a ma]íŤťr pérem nebo rydlem, Dickcnsa nebo Gogola. Není tj'ž, je jinj'' ryze svr1j _

jen pro psychologick typ, pro vytvoŤení lrriteria tal< určuju, pro ilusi názoru a vy-

volánÍ' ona nepozoruje suše, ale vzníceně s komerrtáÍem citu, s jeho podloŽenjnr

zájmem. ona vyvolává melancholickj'národ stínovj,ch figur maljrch česk ch měst

s podivnou sloŽenou vrstvou hnitÍ a rozkladu, s tmav]fm a blátivě vlhkfm zápachenr

zvrhlostí, surovostí a směšnosti, určenj'ch, analysovanjch a hybnj'ch jako roz-

t<lárlavé svalové preparáty. ony žijí zvtáštrrírn životem uměleckj'm v jejich pracích.

I(e zvláštnímu uměleckému ťrčelu' Totiž pro humor ve Íilosofickém básnickém

smyslrr slova. Co je humor? Názor světov1í, básnická kriti,lia světového Ťádu.

A právě tak pojínrá jej pÍ Svoborlová. Touto cestou postupuje. Yelikou čistou

vzepjatou hoŤící duši, ntučené srdce nebo trpící rozunr obklopí všednostmi,
rrepatrností, hloupostí, surovostl, bizarrrÍmi a lhostejnjrni pošetilost}ni. .fam'



A širá nel<onečná, do kosmu

trvčz,t lě objín.rající,  nesoucl  a

z1rír 'anj 'ch, spuštčn1fch vot l

tčclrto 1rraclÍ.

I ]Íezen ,1894

problÓmy svj'mi promítnutá, život ocl č]or'ěka ku

Zrcadlicl jest ideová komposice, světelnj' tok roz-

pŤedstavivosti, citovosti' reílcktivnosti i jdeovosti
I:l:: ktle sc ]ámc duše, kdc untírá nebo trpí, - vybčhrre takov! směšrrf 1lráztht1|'

t lut j '  stín a Zahoupá sc ná tragickÓrn nal) jaténl provaze kr isc.  Nczrra l  byc l t  postttp

ten huntoretn l lu. lstejnost i ,  Je to kr i t i i ra tragičrrost i .  Prázdrrá,  t rec i tc l t rá lh. ,sLejnost

zvyšuir: a stup ujc tragicliÓ a kritisuje spoleÓcnsl<J,, světov1i' vesnrírovy Ťáti. Jin!
pt-rstup jc jího ]tumoru je melantItoLic l t1 i  ( ja l to typ bych uvcdl  , , l1ozI- lcscné pavučirry. .) .
. Iu Ži jí srněšrré a ubohÓ Íigury '  harokttí tr  b izartrí ja l io zapotnenuté a opuštěué zbytky

zhaslé, <lolroie}é, bezrradčjně uplynulé nriIlt'llosti, jako jeji zapottrettttlé, otl1llyrru.

l$rni' rlávno jinric pielitj'nti vodam'i Yy\'Ižclré hnijící trosky. I(ráslr, velikost a smu.

tek rnitrulosti, zápasu a touhy, všecko vrižnÓ' t'ěŽké a slavné Života je kritikou

vysmállo v taltové bolestrié ki'eči o1-radlj.clr vod' opadlého poznát.tí - zbj'vající

ošklivosti, rtudy a baroknosti. I1oŤko života, jeho toku a prchajíci stlIlovosti _

kritika bolesti, nicoty a praclru - jeji vydráždčná jako mrak l)o všem rtrz]itá me]an-

clrolie marnosti a ilusí - to jc íilosofickj' pcclklad jrumoru pí Svobotlové, ponrěr

barokrrÍlro a 1litoreskrrě malebného k ciLovému, tragickénru a zákonnétnu lvrisntu,

k jeho niternému toku a lytmu rresoucimu lo<Iovou stavbu celé práce. Z jevor'ého

drobného, bizarního a vnčjšílro, mezi rrím a pod ním žije duŠe' nitro, srdce. Iluse

živottrost i  je tak nejuplnější'  soc io logie života nejsytějš| v pracích pÍ Svobodové.

Zvolrra odl išuje a odst i i iu je se v tomto to l iu a pŤevratu síť zákonrtého a ni terrrého,
zvolna' ale ncristupně a stále pevrrěji psytltologickott introspcl<cí, literá nenrá co do

čistoty u nás so]<a - zrcarlletrÍm a vyzaŤováním - vzlétá očištěrrjm, mocn!.m,
pružně kovov;fm letem celá práce k ideovému a myšlénkovému. Je to stoupání,

obzirár'I, sk]aclnost. NIalé vedlejší síly svátlějí sc v ustiethtÍ a vyšší. Všetlnrrst, nrali-
chernost,  smčšnost nebo surovost,  bolest '  ut isk,  utrpení svác l i  se v zá l iotry 1 lsvcho-
logické, ethiclté, očišťují sc v tragicltém a velikérn. Život sám jc souzen zc sebe.

odhalovárr ve speliulatir'né svojí porlstatě. Z tčch n)al!.ch, drobnj'ch litli tlostane se
básrríĚl ia l rc I<onci  vysoko v lyr ismus zákorrrrého poStupemsaméhoŽivota, poStrrpem

odkrytí podlrladrl, prohloubením nÍtra, ulžilint i utrpení i nási]nosti samy'rn pro.
cescm a rozvojem. Psychologické prohlortberrí je tu uŽasné. Postňehnutí rr i t ra <lo
posledníclr sítin a rozvčtvení, Toli a pohyb, světlo a zpěv, záměna 1llyrrulrrsti a tepla,
citu a vťile, síly a lásky tvoil a skládá tu čistotu rytmu a vzdálenou l)rťrhle(lllost
pĚcsně měňící, všechno tŤícllcl a všechno oclhadujicl perspektiv-v. Je to sučI ltodttol.

Svčt stvoŤerry. Svět novj', uměleckj'. Dílo mysliLcle, básníka, tvťrrcc. Z prvli

real i ty cestou cítěrtí,  roztavclr im a trapojcnírn zákottťr v lastní drrše, rozsvícetrím

a provanut|m tvoŤivélro dechu, potopetrínr <lo Živ clr votl tlnilernéIn, rgzc a t,ť1lučttč,

vnt lerného - vzniká toto dílo.  Tepl j ' '  c lcch vyzá ienélro ni tra v is| a stojí jako svčtl1f
oblak kolem hlav autorčin1ich, koupe je a ha, lí v magnet ické Živé, z j i t ierré' pnrar l t i

o lejú napojerrÓ ovzduší scelcné nálady. P lovott  v ní,  Ž i jí z ní '  1 l i ií  z ní Živ,r t .  t r l l ( :čná,
parrratá,  kotrzelně mčkl iá ,  roz1lrchlc rozc i t l ivt\ lá ,  čistá,  hur|cbnl ,  s lavně ttšžl<á,
s lzami na1lojená a proniknutím podstaty ja l io pohlccná a us1la l/r  lc  tato sce|rr jíc l  -

s]avně těž|<á a váŽrrá a těžce meditat iv l rá -  rrá lat ia,  terrto vzt lušlr j . ,  stcsketrr  t ta.
pojen] i '  nehybně jako lchk vzdutj '  stojatě neserr;|  smutečItj l  závoj rozestre lr:y '  obIak'


