
myslím' zvlášt. Jsou tu básně, jež musily bjlt rozestŤeny do neoby-
čejn ch dimensí, aby unesly perspektivu básníkovu, a následek toho
je, že se lámou. Alespofi na mne prlsobí tím dojmem. Nestačím
sledovat jejich tempo a rytrnus,,plno obrazri jako eitempora sekupí
a pŤetrhují pozornost a odvrací od hlavního peristylu, navazují
vedlejši větve sugestivné, jež pak ochuzují a tŤepí zájem hlavní.
Myslím, že žádná lidská apercepce nem že stačit na celkou! rytmickf
fluktus těchto básní, nedovede uvědomovat si na konci rozvojovou
dráhu celku a cítit poměr pocitri, percepcí a idejí na konci k pocitrlm
a idejím stŤedu nebo počátku. Myslím, že také nejsou básněny jedním
dechem, n1ilbrž sestavovány z fragmentri. Pňistupuje k tomu dále,
že každ! verš je sle7ně skoro definitivně vypracován, stejně umělecky
vyvrcholen, že jeden rovná se uměleckou fakturou a dokona]ostí
druhému, žekažd! žije pro sebe skoro . . . D sledek: pŤekážejí si pak
navzájem, nedají dost jasně vystupovati perspektivě celku. Pro
emotivnou síIu celé básně bylo by lépe, kdyby byla složena i z veršri
relativně s]abších nebo Ťeknu raději iídšÍclr vedle silnějších, t' j. hut-
nějšich. Jen tak tvoŤí se pak snadno jednotná intonace vzduchu, toho
pr hledného, Iehkého, kouzelného podzimního vzduchtr, jakého je
tťeba k pohledrim do velikj'ch dálek . . .

Vribec zdá se mi, že p. BŤezina touto knihou octnul [se] na pomezí
svého básnického genru. Jeho ideové bohatstvi a síla pŤedstavová
i v:frazová počínají lámat, zdá se mi, ty kolíky formové, na něž musÍ
bj't opťeny. Není to strach tradični genrovitosti, jenž mi vnuká tuto
poznámku, nlbtž samg psychologické podmtnkg, za kterj.ch možna je
vribec celková náladovost a postŤehování básnické intonace ce]kové.
Snad to pozná také dŤíve nebo později sám p. autor' nepoznal-li to
již dŤive, a snad bude nás pak očekávat nad jiné zajímavé divadlo
hledání novjlch tvar , širšich a vzdušnějších a pňehledněji, ptastič-
těji' objektivněji rozloženj.ch, v několik perspektiv současně roz.
běhlj'ch, zdá se mL Zdá se mně, že dialekticky metafysickjl a symbo-
|ick! ráz poesie p. BÍezinovy bude žádat větší scény, povede k ni snad
také vnitiním dynamick;im svfm životem a složí snad něco jako
Íilosofické drama nebo dialoB.

Brižena Svobodo v á,z Ztroskotáno -. Povídky

,- Píetíženf klas

Je tomu již Ťada let, kdy jsem po prvé v těchto listechl ukázal na

mocně se rozvíjející talent pí Svobodové, jež tehdy tiskla po prvé

větší práce v časopisech. Je tomu jiŽ také několik let, kdy v těchto

listech bylo psáno o prvé publikaci autorčině, románu Na ptsčité pťtdě.

Mnoho vody zatim uteklo. Mnoho času také, a ten pŤiplavil autorce

uznánii jinj.ch a pověst pŤední z mladé literární generace ženské a mně

na stolek Ťadu knilr, které jsem si nedávno znova pročetl a o nichž

mám dnes povinnost referovati.
Čtu, čtu a vidím, že jsem se tenkráte nemj'lil, podtrhoval-li jsem

hlavně silně poelu v pí Svobodové. Ano, básně to jsou, melancholické

a ironické básně o vydoutnalé pohádce života, odnesenfch oblacích,

oklamané a podvedené touze. Ne-]i formou poetiky, jsou práce pí

Svobodové poesiemi spodním sugestivnj,m tokem, celou intonací vy-

znívající v melodickj'ch vibracích koncrl do zešeŤelého a chladnou-

cího večera, vším tím, co zristává na dně, když odtekly lehké vlny

dějové' A to je teskné, zešeŤe]é a vychladlé poznání klamu a marnosti.
Nikdo nedovedl u nás vyslovit tuto pohádku podvodnou a pestrou,

bolestnou a sladkou tak intimně, duševně a zároveťt reálně, pozoro-

vatelsky pŤitom pŤed pí Svobodovou. Tato nota, ten timbre, ten od-

stín. . . toho nebylo pŤed ní v naší literatuŤe. Ten ona sem vnesla,
ten ona stvoŤila, ten z stane její majetek, pŤesto že dnes je již pa-

dělán a vyráběn jinfmi.
Je zvláštní a svrchovaně charakteristické na pracích pí Svobodové

to důvěrné prolnutí pozorované, chladné reality s psychickj'm te.

@



440 norem a lyrickou intonaci. Jiné práce oklamané touhy a zrazené melan-
cholie ve světové literatuŤe bj'vají samotáŤské, do sebe zapňedené, sub.
jektivní zpovědi jedince isolovaného, do tmy nitra obráceného, v rizké
kukli vlastních vzpomínek a snri zapŤedeného já. Jinak zd'e. Ztrosko.
trino,tato tesknáhistorie typického prvního zrazeni,je jedna z nejlid-
natějších našich povídek, je vedle básně také pŤírodopisem venkov.
ského městečka (a sice pŤirodopisem bohatšich a lidštěji probadanfch
typ , neŽ jsou obvyklé maloměstské šablony, jak je známez povídek
a divadel starší generacegenristti našich). Stejně je tomu v Poutdkdch
i v Pietiženém /tlasu, nejpŤímější posud básnické zpovědi autorčině,
kam nejvíce a nejbezprostŤedněji v]ožila svého názoru světového,

Ale realita tato, tyto objektivně pozorované prvky prací pi Svo-
bodové traktovány jsou s neobyčejnou, utočnou pŤímo p]nosií a sy.
tostí, ne stňizlivě popisovány, ale pitoreskně a barokně zachgcoudng,
Realita její je pŤi všem pozorování stá|e obraznd' mnoho pohybu,
dechu je v ní, je citově zabarvena a v zkratkách individuáln ch
a chtěn ch skres]ena jako realita dickensovská nebo gogolovská.
A hlavní věc: není si cíIem sama sobě. Citíte jen, Že je tu pioto, aby
mohla děsit čisté duše tak,,ne z tohoto světa.., aby šíŤila propast mezi
sebou a jimi, jich samotou, sny a touhou, aby je vydráždila, zabila,
oklamala. Je tu pro zklenutÍ a pňiostŤení ironie a melancholie.

Čtu, čtu a pŤemítám, z čÍ duševního rodu je ta zvláštní, jemně
zladěná, teskně a tiše, mdlj'm a šeptan m hlasem cezená melancholie
oklamané touhy. Je v ní hoňko a nava, je v ní chlad podzimního
vzduchu, ale i jeho prrihtedná čistota, je v ní smutek, ale i celá jeho
kŤehká gracie . . .leži na těch větách to kouzlo pomijivého, ,,toho, co
se neuvidí dvakráte,.. a vědomí toho. A vzpomínám si náhle na Jacob-
sena. a vidím, že pŤes všechnu rozdÍlnost ve stylu, vfrazu, komposici,
faktuŤe, umění slovem, je nějaká vnitňní, docela na dně duše, áocela
na dně. . . chycená pŤíbuznost duševního rodu. Čtu a poznávám, vy-
ciťuju ji stále určitěji. Vycituju ji v té měkké melodičnosti vět klade-
nych na sebe tak hebce, tak nezvykle hebce, jako se kladou na sebe
vrstvy bledj'ch, prrihledn ch, zvadljlch lupenri r ží, opadávajicích ve
velkj'ch prškách. Jsou stránky v pracích pÍ Svobodové, které pŤi vší

ekonomii prostÍedkri vj.razovj.ch prisobí sugestivností právě ducho. 441

""'l"r." 
u danskorro novelisty. Jsou mléčné nebo prŮlrledné, ale vždy

r,,";á " 
nich rozcitlivění nerv ' ovzduší vlhkého a teplého podzimu,

-;"z'tuu 
dobŤe prostŤedkuje šíŤení se a prolínání všech vriní a esencí.

BásníŤka oklamané touhy, oklamané víry, podvedené poctivosti.. .

Ano, to je první charakteristikon její a to umožnilo jí v první Ťadě,

Že napsala tu knihu, nejpsychičtější posud a nejbolestněji živou naši

knihu ženskou, pravou knihu doby, pŤechodu' kterj. je vždy napětí

touhy. Mám na mysli knihu zle pomlouvanou, nenáviděnou a umlčo.

vanou: PÍettžen! Átas. Tenká kníŽka, která, kdyŽ pŤed rokem vyšIa,

byla pŤivítána tak hrubou stŤelbou od jedné části kritiky, že i ti' kdoŽ

píijali sympaticky jiné knihy pí Svobodové, nechtějíce se kompro-

mitovat patrně (tištěné slovo je posud celé Ťadě lidí hradební zdí'

kterou nedovede zlézt) obešli lulo mlčky a uctivě se jí vyhnuli. Nevě-

děli, do které pŤíhrady s ní.
PŤesto, jak pravim, cením PÍetížen! klas snad nejvíce ze všeho, co

napsala pí Svobodová, a jsem pŤesvědčen, že vydržizcela dobŤe srov-

nání s mnohou novelistickou zpovědí moderní, s mnohj'm psycholo.

gickj'm deníkem veliké pověsti, Adrianovou ZahradouPozncÍní ku pŤ.

z německé literatury současné nebo s NeeŤinou osamělou dušÍ z italské.

PŤesto mám za to, Že to kniha napsaná jako málokterá naše z pravj'ch

bolestí, z pravého koŤene doby tak napjaté touhou a tak zklamané jí.

Píetížen! klas je psychologická podobizna ženská asi toho genru'
jako Werther, René, obermann, oblomov, Rudin a j. jsou podobizny

muŽské. (Tím neměŤím a nesrovnávám, určuju jen literárni rod.

K srovnávání scházÍ , ,PŤetíŽenému klasu.. jiŽ to, že je to spiše zběžlě

chycenj, proÍil, první skizza,ne podrobně a en face provedenj'portrét.)

olga z ',PŤetíženého klasu..je skutečně ženská duše pŤechodná'

něčím snad ripadková, posled.ní člen staré tradice a kultury, něčím
snaď renesanční, náběh a pokus o ritvar novf. Mnoho má společného
s vrstevnickou pŤechodnou duší mužskou.

Se vším je nespokojena, se sebou nejdiíve. Všeck'o je jí malé' ne-
dostačuje jí. Je to bytost vyvrácená z koŤene, široko rozbělrlá, mohut-
ného chtění a rychlého zhnusení. ,,Je mi bolestno, ale jsem jiŽ taková'



142 bez domova, Že nemohu vytrvat a spočinout. A vlte-]i co? Když si
pŤedstavím celou naši zem, tak se mi zdá, Že i ona je náhle tak malá,
a je mi aŽ uzko, Že na ní musím setrvat!.. (Str. 26.) Pňitom hluboce
pesimistická. Jdeme v tmu a tmou; neni poznrinÍ, toho skutečného,
podstatného poznání * je jen uěd.ěnt zlopkovité, malicherné o mali.
cherném a nedriležitém, věděni nudné, zabíjejíci krásu a sen, všecky
ideálné prvky života a nemajícÍ je čím nahraditi. (PÍedstavitelem jehá
je typ positivismu, inŽenfr Ballsen). V odporu proti poznání je také
blízka tato duše ženská svfm muŽskjlm družkám současnfm.

Poznání vede jen k utrpení. Jen bolest stupíuje, kdo stupfiuje
vědu, čte se tu jako variace Ecclesiasta. Rozvoj dějl se tímto utrpe.
ním a právě proto je tak bolestnf. A olze je zvlášiě bolestnj,, poně.
vadŽ ona je z generace, kterou od star ch, po celé věky stejně a klidně
na sebe vrstvenj'ch, dělí propasÍ nezvyklá posud, no,á, rozvoji Ženy.

olga je mladá Žena, dívka emancipoaand - slovu tomu budiž po-
rozuměno v pÍesném |ilosofickém smyslu' jejž hned vymezím. Je eman-
cipovaná. Co to znamená? opak neemancipovanj,ch, staré generace.
A zdevizte starou generaci: mistrovsky kresrenou starou venkovskou
hospodyni - ta je její typ. Ženu, kteráneplatí nic sama o sobě, nic
sama sebou, která je jen prostŤedkem budoucich generací, pouh m
mostem, po němž má vejít do světa nové pokolení. Není nic, než matka
svjlch dětí. Jen jimi plati podte starého názoru, jen jich počtem
a zdatností. Vyplnila zcela živočišně své rodové poslání a je zbytečna
již. Neni nic než domáci živočich, otrok, kuchaŤka, pradlena a rodi.
telka dětí svému muži. Jako indíuid.uum? Nic, Všeiko ien iako rod.
Ano, to je ona, typ staré genelace' bolestn a pokoŤivf její symbol- tato hospodyně, která žije poddána mužtlm, kterou po manželu
jejÍm počínají postupně dle stáŤí bíti i dorrlstajicí synové, bytost ušla-
paná a pokoťená' ve tmách slepého fatalismu, která nemá rozumu ani
Iogiky, která pověrečně se jen dovede modlit k matičce boŽí, aby se
z pece nekouŤilo. (Srovnej k její charakteristice str. 7, 19, 20, 

-52.)

Pí Svobodová podala v této ženě mistrovsk:i kus charakteristiky, tak
strašně běžnf na venku a pravdiv . tak pÍesně a silně podan1 a Sym-
bolickj'm světlem ozáŤen!, že neznám mu mnoho rovnÝch.

Hle, jaká propast mezi touto Ženou staré generace, staré tradice .,13

a olgou, ženou nové. Tamtu tak věky a věky a věky poroby ulruly;

tamta stŤeží bolestnfm zrakem ut rané zvěŤe práh lidské civilisace,

nejtemnější a nejhlubší její jeskyně. Tuta je dnešní, je včerejší. Tamta

je jen rod, tlta lrime s rodem, počíná se cítit jako jedinec, jalro inďvi-

duum, Žít jako duše svá, celá, pyšná, svoje cile sledující, svoje bolesti

a svoje sny clrovající, jen sebou podmíněná.
Je emancipována - to je pŤesnf smys! toho slova. Pí Svobodová

užívá ho s velikou spekulativnou ryzostí, ukazuje problém v pravé

jeho podobě.
Žena nouti bude mít pŤirozeně největšího nepŤítele ve starém nluži

- v muŽi starého světa, kterj, se na ni dívá jen jako na prostŤedek

ke sv m cílrim, ktery v ní nevidí celost a rovnost duše, kter;i nepŤi.

znává ji, Že p|ati sama svou hodnotou nejprvé, Že je si cí]en sama

sobě. Pí Svobodová drlsledně zde stojí na optičném pÓIu iako Laura
Marholmouti' lrteré žena nemriže mít cil v sobě; mriže lro dát Ženě jen

muž; jen muž rn že, prj', vyplnit její vnitŤní prázdno. To jest ovšem

docela stará trad'ice a proti ní emancipace právě bojuje.
olga hledá marně nouého muže. Potkává se jen s mladfmi nuži

starého světa. A s nimi nemožno žít, s nimi není rnožno realisovat

čist]|' sen duševní vzájemnosti, rústu a práce, jak jej sní olga. ,,Já
rozumím lásce tak, jako jí nikdo jinf nerozumí. Špatně jsem vám

vyložila včera sebe. Nejsem těkavá niterně. Ráda jen zkoumám a stou.
pám. Ale tělo, jeho kňehkost prisobí mi hrrizu . . . Ti všichni dŤívější
mluvili, mluvili, frází clunělo, až bylo smutno. Pochopením, duší jen

blfskali. A konec byl takovj', že pŤece chtěli jenom tělo, ne pro duši,

ne s ní, ale tak qiměnou za ni, v riplném jejím zapomenuti . . . Jim

stačí tělo, žena prostá, kuchaŤka, hospodyně, zďtayá matka jich dě-

tem. ostatní vŠe je zbytečno a moŽno jim i na posměch pro rozkol
a pro zlou vrili." (Str. 45.)

olga zahyne. Proč? Jak?
Autorka odpovídá hluboce: proto, Že je počátek nového tltvaru,

náběh k němu, první vlna, jeŽ rttočí na starou hráz. Jedinec, kterj,
vypadl ze starého tltuaru, ale neměl síly založit ještě nouf. Jen stopy



zanechal, jež budou moci prohlubovati pňÍštÍ. _ Tragickj' osud, pravá
tragika dobg pžechodni je tu zhuštěna v olze. Citime 3i vsictrni, kdožjsme ze své doby, kdoŽ ji intimně atěžceŽijeme, kdo bolestně hledáme
pro ni nové formy . 

-. . my všichni, kteŤí jsme ze starého oděvu vyrostli
a nov]i nemáme pťipravenjz.

Tragika PÍettženého klasu!
Tragika indiuidua, jež pÍetižilo tod, jeŽ vypadlo z kruhu starého

a zahyne, protoŽe nemá pÍileŽitost ustavit kruh novj, . . . Hle, atom,jenž se oďstÍedil z tvaru starého a nemriže na sebe sestieditutvar novy.
HIe, tragika doby, nejvlastnější tragika doby pŤechodné, problém

individualismu, jak.hluboce vylušteny', jat< již v sam on,a".ny název
scezeny jako vrině do flakonu!

,,Já vím, že jsem jiná než druhé. Jsem iako noug zločin, na kter!ještě nenašIi ztikonu, Nevědí, podle čeho mě soudit' Jsem jako spis
v registratuňe o čemsi novém pojednávajÍcÍ. Není pro mne dosud od-
dě]ení. A poněuailž jsem sam'' nestojím ještě za jeho utvoťení. Skryjou
mě za jinjl falešnf nápis a nikdo se po mně nezeptá.,, (Str. 46.)

Kde naleznete v naší literatuŤe tak hlubokjlch a obzírav]fch slovpro náš podstatn; problém, pro náš individualism? Kde vyslovil kdo
tak plně naše bolesti, naši tragiku, nás všech lidí pŤechodn}ch, na něžnalepili ,,falešné nápisy,.? *

olga zahynula. Zemte mladá jako novicka; z první stráže, kterou
má u nemocného' pňinese si nákazu, jÍŽ podtehne. ,,Snad to nebylojejí.poslání.., soudi o tom prostě a pokorně jiná sestra.

Šta tedy do kláštera, k milosrdnfm sestrám. ona individualistka?
Ano. Jako všichni d sledni pesimisté končí i ona altruismem a oběto-
váním sebe. To již v knize pí Svobodové je jen naznačeno. Pňivedeji tam dlouhé utrpení otcovoo u jeho lože patrně naučí se soucitu
a obětavosti.

Stojíme u posledních základri života, jichž se dotj'ká tu knihapÍ Svobodové' Není zde určitě stylisována, ale otevírá norot5r pr zor
do těchto těžkj'ch, posledních věcí čIověka. A jak se má tenio konec
k starému problému oJgy? ZIomiI se její individualismus? A jak?
A pokoŤila se vší bolesti, poddala Dšem,'ona, která nechtěIa dŤíve ani

iednomu? Proto snad, že poddat se všem, není již poddat se ani jed- 445

nomu? To jsou jiŽ záhaďy, na něž se neodpovídá zde. Snad odpoví na

ně a zformuje je pí autorka v dílech pŤíštích. Každj.m zp sobem je

v Píetíženém klasu zárodk na několik knih jeŠtě' Mnohé jen nazna-

čené tu, jen v letu dotčené, jen vsunuté stačily by běžnému vfrobci

novel na kolik archri, daly by se rozvést a zpracovat v thema saIno-

statné.
Ale v tom právě je umělecké kouzlo této hluboké a ryzi knihy, že

podává všecko v esenci, že se spokojuje nápovědí a narážkou, že sle-

duje jen jeden cíl: čistotu a dálku perspektiv, jejichž jasníci se i tmící

klenby postaveny jsou jen na nejhutnějších pilíŤích a sloupech. V do-

bě, kdy kažďy rozšlapává svou trošku na tlusté fascikly, je v tom
ve]iká umělecká radost, najít knížku takové ekonomie, která v malém
flakonu podává vrině celj'ch lesri a luk a v malém sešitku šedesáti
Ťídkjlch stránek tolik podstatné a tolik drlvěrné bolesti naší, právě

naší, tragické právě tragikou naší, roztoužené touhou naší a umdlené
mdlobou naší.




