
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.
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' Í{niŽ]<a byla pňedně sud, neobyčejně sud, noalm stylent, strukturou,

dikci _ věci poclstatně umě]ecké - kontrasto vala až skoro s běžnfm
tokem a rázem tehdejší naši poesie. Nová hlava pŤišla do literatury,
nebylo o tom pochyby. Lyrika vnitŤní. Méně barev a povrchu, zato
více náladové malby, hudby, meditace. TÓny hluboké, o velikj,ch
těŽk]fch věcech, o podstatě a záhaclě bytí a světa' vnitŤní celosti
a poctivosti. Vyrovnání života ve smrti, objetí a utonutílidského já
v ohromnjlch záhadnj'ch vodách pokrevenství, rodu a kmene, věčnost
zápasu a rozvoje, h]oubka prožiti a ticho rristu a chlad i síla splynutÍ.
A za kaŽdjlm veršem stála a djlchala psychická perspektiva. Čim vi"e
pŤemfšlím o zv]áštním charakterouém kouzlu tyrit<y Svobodovy, tím
více cítím: zde ie to! Ano, za každ] m veršem stojí perspektiva. Není
náhoda, že Svobodova poesie pracuje nejčastěji jeanim elementem
stáIe se vracejícím: uzpominkou. V tom je psychologicky zákon.
Vzpomínlra je sama poesie v pňirozeném stavu. Sám krystalisační její
proces. Sama poesie času, trvalého, věčného, tajemného, hlubokého
zhuštěni a očištění. očištěnt a zhuštění - ta dvě tichá slova - ty dva
pojmy _ ty dvě pfedstavy - to je Svoboda básnik. V tom je jeho
psychologickj/ klič. Jen tak mohl napsat ta čísla poesie vlastenecké,
skutečné poesie, jejíž některé ukázky piinesla kniha ,, V našemazd.u-
chu,,. Jentak mohl dojít k tétěžkémeďtativní lyrice, hluboké a jasné
zároveĎ, kde složil posud, myslím, nejkrásnější své básně a jeŽ je
jedna z nejlepších najich sbírek veršovj.ch vribec: ke ,,Kuěttim mych
Iuči.n,,(1896). Jsou zde čísla, jež vyvážicelé knihy.

Ce]á Íilosofie rristu a rozvoje, dějin i psychologie je tu uložena.
Verše plné sladké moudrosti' verše pŤekonání a utišeni, verše vesmí-
rové jednoty všeho života.

A umělecká čistota a ryzost! Jsou tam verše zdánJivě zce|aběŽné,
nad nimiŽ se nezastaví laik, jeŽ dovede pochopit jen básnicky labužník.
Štavnatá teplá zele vedle klidnjlch hlubokj'ch zálivri duševních vod.
A nade všim azduch. ten bilj', světlj' hojnj' ze sebe se vylévající
a rozlévající vzduch psychickf.

Jsou básníci, kteŤí píší rrizné genry' vedle lyriky tŤeba i dramata *
ale ty genry nijak mezi sebou geneticky jim nesouvisi - není žádné

vn i tŤr rípsycho log icképŤíbuznost imez in imi .Kdoznádrama, r ' idí ,
Že básník-dramatik v panu X. je riplně, ale r1plně cizí básníku-lyrikovi,

že ty dvě bytosti jsou v hrudi p. X. něco docela a riplně rozděleného.

tr,luti ra'ni"i. Velikého básníka charakterisuje jedno: iednota zorného

hluid.eouého, stglouého,jímž se dívá na svět. Všecko, čeho si všimne,

musí dostat určitj., pevnf, matematicky aŽ jasnf vztah k němu,

k jeho ohnisku duchovému. Nač vloŽí ruku, musí nést jeji stopu,

pečet duhovou, znak nesmazatelnj', jednotnj'.

U Svobody je tomu tak. Je hluboká vnitŤní zákonná, matematicky

pŤímo dokazatelná jednota u něho mezi lyrikem, dramatikem a epi-

t."m. I v posledních dvou směrech napsal Svoboda práce směrodatné

v naší literatuŤe. A věci steiné psgchologické strukturg ve svj'ch posled-

ních prvcích a složkách jako v lyrice.

,,Směrg žilota,,, jako ,,Rozklad.., jako ,,Útok zisku,,, jako ,,Dě-

d.ečku!,, jsou básně a romány sil duševních nebo společenskj,ch' zápasy

si] a lrnutí. Jsou to hry v pravém a nejryzejším smyslu slova socio-

Iogické - pracují tj'miž elementárními city a ideami jako jelro lyrika.

Jsou to básnické demonstrace společenskj.ch procesri-ne tendenční
jich Ťešení _ nj.brž pouze básnickjl, umělecky rytmovanj. jich ndzar.

Jali se rozpadá společenské těleso vočkováním cizích prvkri - toto

velikolepé divadlo biologické maluje ,,Rozklad.,,, hra s antickou pňímo

obzíravostí rodovou a kmenovou.
Nikde nebyl, myslím, u nás problém dekadence a diletantismu

Ťešen, rozložen, sved.en v poslední své biologické prvky, pochopen

a v celé symbolické zákonné kráse své hrrizy a ve]ikosti vystižen jako

tu. Svoboda ukázal tu také vlastní Íilosofické jádro konservatismu,
rodové uzavŤenosti a celosti, národní neporušenosti, kterj,jako po-

slední vjlsledná linie táhne se celjm jeho dílem a zayirá je v jedin!

symbolichjr kruh jednoty.
Y ,,Dědečku.., tak plně nepochopeném většinou Žurnalisiiky, hledá

nové cesty básnické, chce stvoŤit ryzí uměleckj' a pŤitom česky lrumor
-- básnickf to problém nejtěŽší a nejnesnadnější. Humor, ta kvint-
esence filosofie a poesie, humor, ta delikátní, lehká hra hluboké lidské
dušet Humor, ta psychologie národní, ta charakteristika národní



270 psychy. Jak tyze uměIecky Svoboda pojal a Ťešil svťrj rlkol, mrižeposoudit jen, kdo zná Ťadu zoufal;ich a marn.ich pokusri o humorv moderních literaturách světov.ich, v nichŽ ," 
"t.o,kotuly i největšía nejsmělejší duše umě]ecké. Ten také pozná celou uměIeckou cuď.nostpráce Svobodovy, jen ten také dovede ocenit tuto práci, kde autorse zŤekl všech vnějších lehtadel a hmotn:Ích hrubfch komickj'chdráždidel, a prisobil jen a jen poesii, ná]adou. Poesie, náladovj.roz.mar, citové kouzlo prozÍrání . . . tak Svoboda poár,o|ii p.obtémhumoru moderního a uměleckého. A co českosti je v toto praci, v tommilém, starosvětském, poctivém a jímavě srdečném a citovémovzduší, v té roztomilé tvrdošíjnosti á neustupnosti, která však jepouze vnějškem, za nímŽ se ukr vá smutná, starostlivá, teskná,hluboká dušel

Jako epik Svoboda má Ťadu povídek veršem, velikf veršovanfromán z moderni vesnice české ,,Noui uesničané,. a ňádu povídekprÓzou sebran1ich ve 
1bj1t<v,, Ro mdnou é p a p r skg.,,,, N cil ad'oa é p o u td.kg,,(u otty), ,,Vzrušuií.ct hlaag ženské..(u otty.1897) a jiné. Jsou plnyvrině a psychologické drobnomatby. ,,NouÍ uesničáné,i je epos širokékoncepce. v němž chtěl básník poá"i ,pol"čenskou pr..o.,u vesnicestaré, uzavťeného se]ského Stavu, v moderní ritvar splynulejší seměstem, zachytiti mísící se starou kulturu s novou a vésti tak širokjlŤez česklim světem současnj,m' Je to široce rozložená,bohatě oživenáfreska. V povídkách prÓzou jsou čísla neobyčejné prozíravosti psycho-logické. A ten ryze malíŤskj., názorn! postup ."iy,-i tichj,mibarev-nymi skvrnami a poďoŽenjlmi stíny, iou celou laskavorr, t.pen.,,oua oddanou prací štětce, jenž miluje a hladí vše, čeho se áotj,ká.A konečně ten stál napjatj' dech rázuoie. ty ideové, citové, nervovéprocesg, to vnitť.nÍ, stále vyšlehující a prcskakující teplo života, ros-toucí a klesající, zmitajici se a padajíci v bolestech. ŘeH jsem vyše,Že Svobodovo umění má sklon lrideovo typičnosti a symboli.mu.

' .cnj 
se to také i v jeho povídkách, 

"r.lár. 
je to bez rijmy jiclr umě-lecké hodnotě. Jak tu není žádnj.ch schoiastickj'clr schemat, Žádnj.chtendenčních point, žádné alegorické suchosti. ,,Pod pestrj'm povrchemživota postupují ukryty htubši proudy.., napsai si Svoboda jako motto

Rozklailu, a to je zákon, rnetlroda celé jeho básnické tvorby. Pestrj.

povrch - ano' chycenjl v celé své hŤe - zdánlivě jen zcela Samo-

,it.tno - j"n pro radost oka a umělecké ruky jako krásné, bohaté

a zajimavé díuadlo _ ale pod nim ukrgl všude ideovj. plán, zákon

stavby, smysl hry. Ukryt, pod níml To je umělecké.

Vidím v Svobodovi umělce a pŤedevším básníka, skutečného

ideového tvrirčího básníka rozlohy u nás vzácné a ryzosti, hloubky

a poctivosti neméně. Zajimavé psychologicky je mi, Že nejvíce po-

choperrí pro práce Svobodovy mají lidé života, prosté, zkušené, hlou-

bar'é duše, které proŽily ztěžka svrij život . . . více neŽ četní, tak zvaní

moderní literáti, kteŤí snad doopravdy, snacl někdy jen z literární
politiky jsou nebo tváŤí se nechápavi. Je mi to milo proto, že nejednou
stalo se tc již v dějinách umění: hlubokému, těžkému, z koŤenri země
vzešlému dílu porozuměli vážní lid.é Života, ale neporozuměl mÓdně
zvrhlj, polokulturní a polovzdělanj literární filistr.

Myslím, že to mtŽe bft milé i Svoboclovi. Je to taková zkoušlra
na ruby, experimentum crucis.

Fr. X. Svoboda vydal tyto knihy: ,,chladem a teplem... Básně. I. L. Kober,
1883' Praha. -,,V záhybech spo1ečnosti... Básně' I. L. Kober, 1883. Praha' _

Básně:,,Paprsky... I. L. Kober, 1883. Praha.,,Drobnéztn1,,,I. L. Kober' 1883.
Praha. ,,Širokfm proudem... I. L. Kober, 1883. Praha. _ ,,Písně milostné...
Básně. I. L. Kober, 1885. Praha. - ,,Nálady z minul1ich let.'. Básně. Sušice
1800. -,,V našem vzduchu... Básně. !.. Šimáček, 1890. Praha. -,,Květy mfch
lučin... Básně. V. Kraus v TáboÍe' 1896. _ ,'Koketky, Ženichové a nevěsty...
Povídky veršem' F-' Šimáček 1894, Praha. -,,Noví vesničané.,. Román veršem.
Jaroslav Pospíšil, 1895' Praha. -,,Povídky I'.. I. L. Kober, 1886. Praha. -

,,Povídky II... I. L. Kober, 1886. Pralra. _ n,Mladé pŤedstar,ry.., povídky.
Šašek & Frgal ve Vel. Meziňíčí, 1894. _ ',Románové paprsky.., povÍdky. Emil
Šolc v Telči, 1894. _,,Náladové povÍdky.., povídky. J. otto, 1894. _,,Pro-

buzení.., povídka. Matice Lidu, 1893. - ,,Směs žertu i žalu.', povídky. Libuše,
1895. _,,Vzrušující hlaw ženské,.. Novely. J. otto v Praze, 1897. -,,Márinka

Válkova.., drama. Pomocí České Thalie. 1889' - ,,Srněry života,,, činohra.
F' Šimáček, 1891. _ ,,Rozklad.., činolrra. F. Šinláček' 1892. - ,,Útok zisku..,
činohra. F. Šimáček, 1894. _,,Dědečiru, dědečlrul.. činohra. F. Šimáček, 1897. -
PŤipravuje: Dramata ,,odpoutané zlo.' a ,,Dívejte se, kudy kráčcla,. a velik$
rozvojcvf román tÍí gcnerací ,,Rozkvět.. (Vyjde v Libuši 1898)'




