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FranÚišek Kvapil: 7lpévy knížeeÍ

Kniha mrtvá, lichá, marná, pustá. Kniha okoralá. Jedna z těch
prací, jeŽ nej sou autoru ani radostt ani nutnostt, nj.brž pouhou rllohou,
pensem, thematem ke konkursrim akademickym.

S akademiemi je to totiŽ tak: nejen Že uěÍI v genry, že nepŤijímají
díla, jeŽ by se snad opovážila stát mezi dvěma nebo tŤemi genry nebo
spojovat a slučovat je v sobě - ony i genry hierurchisuiÍ. Jim jeden
genre stojí níž, jinf vj'š. Zvláštní predilekci a passi mají na pŤ. pro
epiku. Kdo napíše na pŤ. sbírku Ďalad, musí jiŽ dostat prémii' poně-
vadž tento druh je tak málo dnes pěstován a zasluhuje tedy vzděla-
vatel jeho podpory již prostě proto, že tohoto dnes tak zanedbaného
poetického druhu si vúbec všimnul. Takové jsou argumenty těchto
ctnj.ch institutri, a netají se jimi nijak. Jsou totoŽny s argumenty
na pŤ. hospodáŤskj,ch nebo zahradnickj.ch a jinj.ch zemědělskj'ch
jury: ten a ten druh ovcí nebo ten a ten druh brambor nebo čočky
nebo Ťedkve jest u nás zanedbáván. Leč vyskytl se p. X. Y. a ten
oddal se tomuto hŤíšně a bohopustě utlačovahému druhu ovcí nebo
brambor nebo čočky nebo Ťedkve s neobyčejnou pietou - proto ií.ž
zaslouží pozornosti, tŤeba jinak jeho produkty za mnolro nestály.
Ut desint vires, tamen laudanda est voluntas.

V stejně závidění hodném postavení jsou dnes u nás básníci epičtí.
Ta hŤišná mládež ukázala podle mínění ctnj'ch areopagit epice
mrzce a ničemně záda, oddala se s hŤíšnou vj.stŤednosti a exaltací
kultu druhri ,,subjektiunlch", ,,indiuidualisticklch",,,anarchistickfich"
(jak zní žertovná terminologie ctnj'ch akademikri) - vrhia se jen

a jen na dojmovost, symbolisaci, impresionismus - samá lyrika'

samá exaltace, samé visionáŤství. ,,obiektiuruÍ.. epika (tak nazj'vají

iito ctni mistŤi epiku a myslÍ, že ji tím neomylně a spolehlivě charak.

terisujíl) leží ladem. Na tu si tedy - rozumuje slavnf hodnostáŤ -

ta hoiota netroufá. Ano, epika, braši, to není jen tak maličkostl

To pŤedpokládá - usedlost a rozum a studie a. . . zkrátka a dobŤe:

nejméně básnickj' doktorát nebo pŤísné zkoušky profesorské.

Proto ,,Ltlmír., nikdy nezamešká alespoĎ jednou do roka ukázat

mládeŽi na ,,seriosní cíle.., jak Ťíká, básnické tvorby. Ach balada,

ach epika - proč se jí vyhfbáte, mladí páni? Nechutná vám, viďte?

To člověk musi sÍudopcÍ - ano, stud'ovat rra to - alespoĎ deset

sbírek starj.ch nordickj.ch nebo skotskj.ch balad nebo španělskj.ch

romancí si pŤečíst a pak když je dúkladně pročetl - velmi opatrně
_ - para|razouat! Ano, pánové, to jest epika, to je vrchol básnické

plastiky a objektivity' ano, to je trvalé. Co s těmi vašimi moderními

efemérami - to zd'e, to jsou věky, to jsou staletí, to jsou tisíciletí,

to je básnické ,,aere perennius..l
A tak vidíte všecky české pány parnasisty, všecky ,,lumírovce..,

jak kaŽdf z nich snaŽi se v potu tváŤe vyrobit alespoĎ občas nějakou

sbírku epiky. Tak vidíte gristry, Vrchtického a Sltidka, jak velice

slavnostně a dťrstojně občas se věnují baladě nebo epice v bec, a po

nich celá plebs: Doerf el, Kltištersk!, Mužtk a Kaminsk! etc. etc. a nyní

i pan Franlíšek Kuapil.
Jaké nemožné, neÍilosoÍické, bezdrivodné názoryl Tito lidé jsou

odvráceni od pŤítomnosti, otočeni do minulosti. Tito lidé nevědí'

Že genry jako všecko na světě podléhají rozvoji, že literární genry

tostou, mění se, vymírají a rodí se jako genry pŤírodní' jako rody

a druhy Živoěišné a rostlinné. Tito lidé netuší, že je hlubokj' vztah

mezi genry a dobou, již vyjadŤují, které jsou pŤíznačny, jako orgány
jistjlch funkcí. Těmto lidem ani na mysl nepŤišlo' že moderní doba

má také svou epiku, jí konformní, jí odpovídající, ji vyslovující' ji

nejsnáze, nejplněji, nejšíŤe pŤedvádějící a objímající a touto moderní
době riměrnou epikou že není nic jiného, neŽ - romcin, román spo-
lečenskj,, analytickf, dušemalebnj". T.ito ]idé nedovedou si ani pŤed-
stavit tak primitivní, všem jevťrm společenskj.m ristŤední a základní



zákon o vzájemnosti funkci a orgánri. oni nepochopi, že doba feudální,
rytíŤská, bohatjlrská' . . doba bojovn1i'clr zápasri hmotnjlch . . . doba
primitivního intimního obcování s pŤírodními jevy, doba elemen-
tárnosti . . . musí se jinak i v umění projevit, jin1|'mi genry' ji riměr-
nymi, pŤíznačnjlmi, representovat, než podstatně jiné, mod.erní, sloŽi.
tějšÍ a toto genere pŤeměněné tvary společenské.

Tito tidé nechápou, Že epika rytíŤská a bojovná, pochmurná, bala-
dismus mythickjl jsou dnes neorgonické, že básník umě]e a namáhavě
se musí umyslit do psychologickj,ch stav , jež pťedpokládají, Že musi
je obtíŽně a pracně rekonstruovat, a že tedy genry ty mohou vyhovět
a niohou byt šéastně nebo spíše cbratně vzdělávány sem tam po-
rtiznu a u! jlmečně některou básnickou konstitucí náhoďou jim pŤízni
vou, Že však dě]at z nich zeikon, prauidlo a normu dnešního moderního
tvoŤení jest absurdnost a tupá slepota.

Ale nestarejte se, ta naše epika a ty naše balady a lomance vy-
padají také podle toho. Čpí to potem, násilností, šroubovaností a falši
na sto krokri. Není to v nejlepším pŤípadě nic, neŽ obratné epigonství,
chladná imitace, podaŤenjl vtipnj' kousek vtipné kombinační fantasie,
jeŽ si dovedla šťastně slepit z něko]ika historickj'ch nebo legendárních
nebo mythickj'ch prvkri více méně poeticky motiv, více mtně vtipné
thema r'eršovací rétoriky. Ale poesie? Její spontánnost, vroucnost,
opravdová záhadnost a personelni plnost a sytost? Ty jsou tu nej.
Ťidšírni hosty a jen v těch pŤevzácn;Ích pŤípadech, kde básník celou
stavbou své duše je vyhnancem ve své době, kdy celou rasou své drrše
náleŽí minulé kultuŤe a minulému stadiu civilisačnímu a je tak ve své
době jen zbioudil]i,m a opozděnj,m vyhonem Minulosti. Takov]i bá.
sník nem že všalr vyplĎovat pouze podle známfch tradicí a pravidel
stará schemata, nybrž musí nutně v genru epickém luoÍrl. Nesmí
pŤestávat na starjlch šablonách, na starém tradičním obsalru a po-
stuprt, nesmí kopírovat stereotypní efekty, gradace, obraty, kombi-
nace, dobŤe vyzkoušenj' pathos a dobŤe vyzkoušená pŤirovnání _
musí ánoul celjlm genrem' musí jej dovést na nové stadium, musí jej
slovem re|ormouat. A zde je zkušebn;i, kámen pravého básníka epic-
kélro, pravé d,uše reakční (ve filosoÍickém smyslu, bez pŤíhany). Zďe

sepoznává,je.li člověk skutečně ve své době cizím hosten a vyhnan-

.",,', ;"-ri 
ji odpuzovan a utíkáli z nÍ skutečně z vnitňni, hluboce

"i,cii, 
metafysicky zdrivoďněné potťeby - či jeJi pouh epigon,

],arasit minulych kultur básnickych, imitátor. Zde je zkušební pole,

ža" 
""rozhoduje 

o tom, stoji l i pŤed námi duše bohat.irská a odporu-

jící pŤítomnosti, odpuzovaná jí a boiuiici s ní r'ědomfm návratem

t< mínulostl (v tomto pťípadě je vlastně návrat ten pokrokem), nebo

pouhÝ indiferentní pŤíŽivník, pouhá pasivná pŤilnavost a netečná

n.t'vllno't epigonstvi a genrové virtuosity. Prav1i rozen!, celou svou

strukturou predestinouan! bdsník minulosti je vŤelj', zapá|eny, roz-

touŽenjl a udjlchany, miluje Minulost šílenou a tajemnou láskou jako

PÓl své duše a svou duševní vlast, vrhá se k ní hnán tajemnj'm zá-

konem chemického odpuzení a chemické neslučivosti své duše s PŤí-

tomnem a Běžnfm' Naproti tomu uměl;i a násiln:i genrista Minulosti

je chladnjl, rozumnj,' stŤízlivj' a opatrnjl, nezapomene se nikdy, ne-

utone nikdy ve své lásce ani ve své nenávisti, není opily koťením

a vriněmi roztančenfch ilusí, vyvolan;ich stínú, pukljlch hrob .

Je chytr1i', rozšafnjl, stňízliv , opatrny. Cítíte, že pod navlečenfm

kostymem prokukuje sem tam šedj. stÍízlivj. moderní oblek, profe-

sorskj'kabát, že je to jen lrra pŤestrojovací, len lví križe, pod kterou

se kryje zcela obyčejnj moderní šosák, zcela obyčejná tuctová pro-

stŤedno st, zce|a běŽná básnická impotence, zcela obvyklá indif erentní

nepolarita. . . duše nicotná a prázdná, která je zcela spokojena s naší

prlimyslovou demokratickou dobou, favorisující všechnu pustotu

a všechnu prostŤednost, které se to v ní znamenitě seďí u tepl ch

kamen a pŤi plnjlch hrncích a která koketuje s Minulostí jen z dlouhé
chvíle nebo z politiky, aby se zdála hlubokou, moudrou, vzdělanou
a aby za to vzala svou odměnu v podobě premií za dobré mravy
a slušné smj'šlení.

Do této kategorie náleží také autor Zpěuťt knížecích. Myslím, Že
mladé naší generaci literární je p. František Kvapil skoro neznámjl.
A myslím, že je ten osud skoro zasloužen. Neňekl jí nic, nepŤipravoval
její cesty, nechápal j i. Nehledal nic, nenašel nic, nerepresentuje
žádny typ, žádnj.styl, nic, co má barvu, profi l, relief. Pan Kvapil je
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262 vysloveny' vylučn1Í skoto eptgo,' Je ztégenerace' jeŽ šla bezprostňed- '
ně, krok, dva, za Vrchlickym a v niž utonuli, tuším, všichni. Pan .
Kvapil je cel1il pŤikryt stínem Vrchlického a cel1i zahalen v prachu
jeho vlečky. A j" to zase, myslím, spravedlivé, poněvadž se d.o
této odvis lost i  sám postavi l ,  poněvaclŽvní poeticky ži|a.r,p.acn|.
tom volně d;i'chal. Jelro verše nerozeznáte od verš Vrch]ického -.-
leda tím, Že jsou suššÍ' otŤelejši, nev;iraznější. Kažďy- epigon ŤedÍ,
poněvaclŽ víno mistra jeho zdá se mu silné. Chce bjlt riměrnj1 hladkj'- pŤem;i'šlí mnoho, jak by zakryl svou odvislost - a prave tim je iisilně vidět, vyniká jako silně rytá linie, kdyŽ se smyje barva prudce
a poŽárem nanesená.

Zaurité slopy jmenuje se jedna starší kniha p. Kvapilova. Myslím,
Že by se měla jmenovat Cizímí stopami. Kniha bez jednoiného tÓnu,
bez chara]rteru, hotové potpourri. Pan Kvapil še] všucle stopami
Vrchlického, i tam, kde Vrchlick.y1 sám sledoval - cizi stopy. utit se
u tfchž mistrri jako on, napodobil tytéŽ mistry jako on. Zaurité stopg
jsorr kniha parnasisticlrého epigona francouzského, Gauti,er, M,,i,i,
Coppée, Hugo - a]e tak zŤete7ni, Že mtŽete pňímo ukázat na pŤed-
]ohu. To jest jedna kniha p. Kvapilova. Druhá jsou V3islou ní' ttičky,
ňada šablonovit],1ch, běŽn ch a většinou banálních a prázclnj.ch
genr , o nichž je těžko l.ici, co jimi uměteck.L7 p. Kvapil crrtěI. Patrně
nic. Realistickou drobnomalbu moderního běŽného }ivota - uelko-
městsk! genre - jsme měli j iŽ pŤed nimi (jsou pozdního data, 1891)
a jinak svěží, nervosni, graciesní noty, v Realisticklch slokrici Soao-
aťtch. A chtěl-li notu tuto zevšednět a rozíedit - ani tu nepŤišel p'
Kvapil dost časně. o to pcstaral se mnohem dŤíve jiŽ ve sv1ich senti-
mentáIně vodov.ilch verších pan Klrišter'sltgi. Co teáy? Nic n ež zce'a
běžná pti|ežitostná publikace. A nyní Kntžecí zpětly,jichŽ první Ťada
vyšla kdysi v Ir{erudovj'ch Poettcklch beseddch. n1io, 

"u 
než patrně

autor sám klacle největší váhu a na něŽ i ostatni tak se aivaji oito,je}roŽ ,,druhá ť'ada.., jak čtu na obáIce, byla ,,poctěna cenou České
Akademie r. 1896,. a jeŽ, tušim, nadto bylo shledáno jako iustustitulus,1by p. Kvapil byl jmenován, nevim již jakj'm, členem Aka-
demie. Jak viděti tedy, dílo ne ledajaké, žádná efeméra . . . naopak

dilo, jeŽ má znamenité pretence, jež se tváŤí jaksi monumentálně,

i"i--"'"a* ukládá vším tím a clrce bj't patrně nazíráno jako vynika-

iiJ rran.r., jako vrcholivjl bod v rozvoji české poesie posledních let.
'.-l.'" 

'i- naprosto není, naopak, pravím to po zralé uvaze, stojí ve

všempodpr t tměremdnešnítvorbypoet i cké.Ideověprázďná ,bez
,ug"'ti""o'ti a náladovosti básnické, lrrubá veršem neobyčejně

i'pi'rn a beznervním, bez obrazri (vyjma některé banální typické

ns*v kaŽdému dnes běŽné) a hudby - taková jest epická sbírlra

',] Kvapilova' Její verš je starj' dvacet let - ale ještě sušší, okora-
t _

iejši, poněvaclŽ básnické faktury stárnou a scvrlrají se rychleji, než

o.oo."'a ze šťavnatych plodťr zbj'vají nakonec jen paskvily v ně.

Modernímu čtenáŤi českému, vychovanému veršem Macharougm,

Souou1jm nebo BÍezinoulm, jic]n nervovou agilností, bohatou od]išenou

huclebností a náladovou instrumentací, musí pťipadat verše p. Kvapi

lovy jako stfechy sbité ze dvou klád. Takovj.m kosj'm, zlomenym,

hrubě dŤevěnfm dojmem musí prisobit.

Stejně pustjl a prázdny jest obsah - stejně hrub , stejně bez

psychologie a idejí, bez psychického rytmu a tempa. Látka Knižecí'ch

zpěu je čerpána z ruskj.ch hrdinsk ch pověstí, většinou z bgltn,

Ale ruskélro není na knize p. Kvapilově nic, než něko]ik vlastních

jmen. Tyto ruské knížecí zpěvy neliší se svou strukturou ideovou -

podkladem ethnopsychologickj'm a sociologickÝm - nijak od látek

traktovanjlch poesii zápaďni _ d.vorskou, rytíŤskou romantikou ro-

mánsko-germánskou.
o kulturní psgchologi.i nerná p. Kvapil ani zdání. A pŤece samy

Ďytiny mají svúj individuálny charakter velrni ccllišnj' od epiky zá-

pad.ní, nejen co do formy, ale i kulturní barvy. Cítíte, Že jste tu

v dobách kultury primitivní, snové, hrubé, bojovné. Ldska k ženě _

rafinovanjl kulturou a'uměním vypěstovanjl sentiment - je tu ne.

známj'm prvkem. Poměr bolratj'rri staroruskfch k ženám jest asi

takov}i, jako dnes ještě muákú k jich manŽelkám: hrilhraje větší roli

neŽ láska' a sentimentální nyvost je něco, o čem by se ruskj'rek styděl
hovoŤit, co by mu bylo nepochopitelné a cizí.

Ale pan Kvapil píše o sÍarorus/td lásce podle zdpadoeuropské ruman-
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264 tickd, šablong' Dueto pÍi huězddch (str. 96) a Ilja u zaieti (str.84) jsou
typické doklady tohoto naprostého nešetŤení kolcritu ethnopsycho-
logického a kulturního' To je láska troubadourská, to jsou city nej-
složitější a nejraÍinovanějši sentimentálně d.vorské kultury proven-
galské, a jsou vysloveny i metaforami a obrazy, dialektickym apará-
tem dvorské lyriky provengalské' To je takov]f políček do tváŤe
nejprimitivnějšího smyslu historického, až stydno o něm dále m]uvit.

Pan Kvapil vribec dÍval se na ruské sujety očima nejen západníma,
ale pŤimo očima francouzského parnasistického epigona. IÝejednou
jsou mu bohat]i'rské sujety pouze thematem a záminkou k staré, šablo-
novité dnes jiŽ deskriptivné maše, která snad ohromovala pňed lety,
ale která dnes, kdy virtuosita veršovnická je nám věcí, jež rozumí se
u básníka sama sebou, prisobi pustě a liše. Boi s alkem a IIja u pralese
(str. 40) jsou typické ukázky deskriptivné, parnasistické manyry
a jsou pŤímo odkoukány analogickjlm básním Leconta de Lisle. Jen
málokde pokusil se p. Kvapil charakterisovat i dikcí a stglem typič-
nost svj'ch látek (trochu v Písnť o kupci Fed.oroui, str. 76; Sedldku
Mikaloui, str. 53; nejvíce pak ve Smrti Cgrila Plenkouiče, zá|etnika
bídně ubitého klamanfm muŽem, str. 158).

Ideouě nevidím také ruského vzduchu v Kntžecich zpěuechp. Kvapi-
lovych. KdyŽ jsem čet| Poutntkg (str. 17), kde rusk bohatj'r Ilja pŤi-
pravuje se meditací k svému velikému kolu a kde je k němu povolán
Bohem, myslil jsem, že pan Kvapil chce ruské bohatj.rství charak.
terisovat v psgchologicklch a ethicklch jeho složktÍch, že nepújde mu
o pouhé více méně barvité rvačky a Íeže, kvasy a honby, svatby
a pohŤby, námluvy a rozvody ... Že chce ruskou psychu charakte-
risovat již z jejich pramen v těch záhadn ch, bolavj'ch a složitj.ch
svrchovaně driležitj'ch otázkách ethickj'ch, náboženskjlch. metafy-
síckj'ch, jak je dnes čteme z jejích největších básníkťr moderních.
Ale zklamal jsem se rlplně.

Jeho rekové nemajížádné pevné struktury mravní a charakterové,
nemají v bec pevného v razného plánu psychického, ani prostě urči.
tého reliefu. Bojují zaknižete,za vlast a svoje životy, někdy zvážnlch
pŤíčin, jindy pošetile, někdy boj obrannj', jindy z pŤepychu a zpup-

nosti, pak jedí, pijí, lhou, milují, podvádějí se navzájem a klamou, na

o"u'" "-'; 
poli;.;i nevinné lidi, stÍídají podle choutek Ženy, koně

,^",,*^u., 
' zkráLka všecko' co děIají dnes všichni normálni šosáci

; í;;il;' a nejlepších kruhri, kdyŽ mají dost krve, masa, peněz
-" 

á*".o,'i sprostoty, což vesměs pŤedpokládá takovjto zprisob života.
. 

l"ainj' ilia zveaa se nad tento prázdny normál. Škoda, že autor

nemá dost ieliefu veršového a psychického, aby byl dovedl vy.

*"i"""' jeho podobiznu v celkovém obraze, v jednotném rámci

.l:"ue'. MíSt; toho podal p. Kvapil tŤi episocly: Slouik Loupežntk

[','. icil, Car Kalin (sir. 108) a Hněu /liriu (str' 748), jež jsou vesměs

i",iu.".na jed'en motiv: Iljovu samostatnost, odpor proti vladaŤúm

a dvoŤenínství, soucit s lidem a nevinnjmi.

Tedy vesměS rysy' jež dělajÍ z \|ji Cida Vlchodu' Není to ted1' ani

nové ani motivováno specificky ruskj'mi prvky psychickj'mi *- ale

pŤesto stojí toto poněti _ jediné v knize p. Kvapilově - za po.

vsimnuti jako náběh k rikolu, k němuŽ měl jít, jejž však rlplně minul.

PŤehléineme.li ještě jednou, co jsme Ťekli, rozpomeneme-li se na

všecku nicotnost, antikvovanost, prázdnotu' faleš a bezideovost knihy

p. Kvapilovy - prisobí na nás pak svrchovaně komicky dvě rivodní

čís|a l{nížectch zpěuťl: osmiŤádkové poslání v čele knihy a báseĎ

Suaté Rusi, Zde s nesmírnou autoritou věštce, která p. Kvapilovi

velmi špatně sluší, rozsuzuje o Rusi dnešní a dŤevní, vidí v pŤítom.

nosti ripadek Ruska, v minulosti pak vzor, jímž se má Ťídit, aby

z dnešního ponížení vybŤed.lo. Dnes prjl Rusko rodi jen samé činov-

níky, generály, popy u ii.'oo sběŤ tyranskou - tehdy, v minulosti,

bj.valo prj' jinak: samí bohatfŤi vstávali prj' tehdy z ít.ro\^ země.

Jaká směšná nekritičnostt Nenapadá mně hájit dnešní státni zŤizeni

Ruska, ale dívat se na Rusko tak šablonovitě - tak slepě po západ-

nicku - jako tu činí p. Kvapil - to je, tuším, již i ve slušnějŠích

vzdělaneckjlch kruzích)ápadních pŤekonáno. Mluvit o ripadku Ruska

dnes -- ,. pŤíto*no,ti - kdy d.alo světu myslitele a urnělce, které

nemusÍm jmenovat - kdy celf mrak oči ze Západu, a to očí často

nejhlubších a nejvroucncjsictr, obrací se k Rusku jako zdroji nového
osvětného světla, jiné lepší ideové kultury - a ukazovat mu na



mythickou minu]ost - to by bylo prostě komické, kclyby to nebylo
tak trapně naduté a samozvanecké. A co Ťíci té jiné sarlone, na níž je
za|ožena tato básefi p. Kvapilova, že totiž všemi stinn mi stránkami
Ruska vinna je jeho forma státní a Že by se to všecko dalo vyléčit
pohodlně známlm receptem: Iíberalismei2 Místo odpovědi ptáme se
p. Kvapila, nevíJi nic o tom, Že již drahně let nejlepší duchové
Zápaďu vinÍ liberalismus * z dnešního našeho bankrotu duševního
i hmotného? A tento liberalismus dnes tak strašně pošramocenf
a zkompromitovanf u nás chce p. Kvapil jen tak zhola doporučovat
zaIék ruskym bolestem? Není to pŤi nejmenším šablonovita jalovost
a povrchnost?

A konečně: nalezli by se v bohatjlrech Kntžecich zpěu , ieŽ p,
Kvapil ukazuje dnešnímu Rusku jako vzory k napodoberrí, skutečně
odprirci tgranie?

Pochybuju a myslím, že musí pochybovat i p. Kvapil, vzpomene-li
si, jak tito bohat]ilŤi ubili svého zcela nevinného bratra a soudruha
jen proto, žekniŽeti Vladimíru zachtělo se jeho ženy .. . Ale všecko
to je vribec tak absurdní, že škoda o tom ťeči.

Stejně žertovné jsou také dvě čtyŤŤádkové strofy položené jako
motto ke knížce p. Kwapilově. Pan Kvapil mluvi v nich s velikfm
despektem ,,o vÍavě denní, pritek malichernj'ch hluku.,, z nichž pr!,
se utíká v tyto grandiosně ideálné a mužné oblasti bohat rské. Ubohf
p. Kvapill Po kom to papouškuje? A jak opravdově se pÍi tom tváŤít
ostatně ví patrně, proč tou pŤítomností tak pohrdát Má také proč.
Tak bez duše, Ihostejně, slepě a lživě se smÍ opravdu dnes psát jiŽ jen
o minulosti. . . Kdyby chtěl p. Kvapil stejně psát o piítomnosti,
prozradil by se, jak by otevŤel sta, a každf školák try se.mu vysmál.
Dnes k ,,nejmalichernější pritce.. je pŤes všechen dělanf despekt
p. Kvapilrlv tŤeba stokrát více síly, hloubky, bystrosti a idejí, nežjich má celf jeho korunovanÝ fascikl.

Fr. Xav. Svoboďa

Liter ár ně p sg cholog ická mí ntatura

Pochopuješ pojednou'
že to rodné kraje jsou'

že to ťerft!ž ruch a tentj,ž klid'
kterj' cítíš ve sv$ch řadrech Žít.

Na prsou i na nohách
tvého prachu země prach

nachytal se hustě, hÍeje v něm
touha stará po bratrství tvém.

A ucítíš pojednou'
že tvé tělo větve jsou

a že nohy tvoje v zemi tkví
jako silnf koÍen stromoví.

pokojnou hlavu vznésti nad okolí

a slyšet všude z blízkosti i z dáIi

šum vyzrálosti, rozvoj neustál$.

(Kuětg mlch lučin)

Pňed čtrnácti tety vyšla první sbírka lyriky Svobodovy ,,Chladem
a teplem,,. Taková pravá, ryze umělecká, vnitrem posvěcená knižka.

Tak vnitŤní, tak nic na vnějšeli. Tenká knížka na špatném papíŤe

hustě potištěná otŤelymi petitovymi typy - bylo hned vidět, Že

autor, jenŽ si ii sám naklád.al, spoŤí a hledí co nejvíce veršri vtěsnat

do toho brožurkového sešitu' Měl jich patrně doma ve stolku hezkou

snrišku ještě a šlo mu také'o to, povědět něco v první své kníŽce,

pod.at se, pokrrd možno, celj.. Bylo to tak vážné a poctivé jako právě

obsah té kniŽky, kde je Svoboda již in nuce - umělec po vj.tce
vnitŤní, psychickj., meditativní, hraničící leckdy aŽ na typismus
a symbolismus.




