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Jeden z rodu melancholikri, plach1f, teskn;i a intuitivní snr-
vec, kter;j' zná život mrtv1irch věcí, ňeč němoty, smysl podvědo-
mého a temného, narážky a signály predestinace a cel;í strašn;i
:,užas z toho snu, jímž je život. A pňitom kouzeln;ir malíŤ barvou
i mlhou s/oua, d;imem, požárem i deštěm koloritu, narážkov1fm,
podzemně plačícím a nečekaně, stÍíbrně na světlo vystŤelujícím
r;imem, měkk1im šer;fm spádem a monotonně obňadn;fm a slavně
Ťasnat;fm rytmem: t,o je náš homo nouus, p. Jan opolsk1f.

Jeho první knížce všecka čest. Nejsou tam sice ješt,ě nejlepší
věci, jež p. opolsk1i posud napsal, v časopisech četl jsem čísla
kouzelnější, koloristicky nebo intuitivně ryzejší a do tajemnějších
lomri světla a tuchy zkrystalisovaná _ ale i to, co podává ve
Suětě smutngch, je poctivá umělecká a básnická mince nevšed-
ního jádra. Básník symbolické pÍíznačné nálady, dušemalebn1i,
psychick1i deskriptiv, tím je p. opolsk;,v+ s takovou čistou vni-
terností a oddanou pokorou pňed svat;imi stíny a studněmi du-
ševní pravdy, s takovou rictou pŤed spícími hlubinami vod, mlh,
hvězd a vnitňních duševních světri, že ciLiLe na těch jeho kŤeh-
k1ich a parnatych verších bázeů a chvění tŤaslavé ruky, jež je
psala pod magnetick;im tlakem vedoucí duchové nutnosti' Pan
opolskÝ tak nic nezndsilfiuje svťrj vnitŤní svět, tak nic neforsíruje
jeho impulsy, tak oddaně a tiše a posvěceně je transkribuje, Že
tím dociluje, i pŤi menších a mal ch obzorech, linie tak čisté,
prohloubené a obzíravé, jakou dovede vytvoňit jen psychická
poctivost, a ryzost srdce oddaného svatému Íádu a svat;im jeho

službám. Tak napsal již v této knize p. opolsk;i několik čísel tak
jednotně intonovanych, na vysok1ich stŤíbrn ch polohách hoňe,

pravdy a bolesti tak čistě vyhran1ich a v těžké slzy osudné hrťrzy

a nutnosti tak slit;fch a sevŤen1ich , že je stavím mezi nejlepší naše

náladové a psychicky malebné a intuitivní básně. V jeho knize
jsou verše, kde je vysloveno skoro nevyslovitelné, kde slova maji

dvojí lom: jeden reáln1i a druh1i duchov1i a kde kolem nich visí

zvláštní záhadn1i magneticky oblak vrině a ticha, kter;il jako by

se byl vyproudil z tajemství jich v]astního byti. Jako doklad

uvádím báseů Vzdcna chuíIe:

JuŽ bylo dávno , ,I te,  nr issa est . . '

tŤepotné svíce juž jen Živoňily'
mí lidé rozešli se v klikatiny cest'
jen vrině rouch a paramentri zbyly.

Nehybrré stály svaté korouhve
kol směle vymrštěnych sloupoĚadí,
a anděl spínal ticlté ruce své
v svém pŤíliš brzo sesmutnělém m]ádí.

A jinj pozÓn měl, jenž zkameněI rnu v dlani

a fanfáry ni dechu nevydal,
a jiní kytary. orchestr smrti mučedník tn v spaní

bolestné oči tichem pňivíral.

Mne z tenrna lodi Kristus očaroval
prázdn1y'rni víčky, pňes něŽ padal vlas,

a oblak draperie temno oPanoval
smutečně černj s bÍl1y'rn ,,Charitas..' Str. l3.

Jaké prameny, skalní prameny nálady, hlubolro spící pod
sedmi pečeťmi, jsou tu otevňeny! A jak cítite a dycháte v těch

parnat1ich, lehce jako oblaka nad propast tmy zavěšen1jrch, hu-
debně dechnut;ich slovech prchavou hrťrzu a nenávratnou věč-

nost okamžiku! Pamatuju se jen na jeden pňibližnjr dojem, kter1i
jsem měl z četby, z básně Sainte od N{allarméa:
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A ia fenétre recélant
Le santal vieux qui se dédore
De sa vio]e étincelant
Jadis avec fltte ou mandore, attl.

Čislo p. opolského je ovšem docela Své a Samostat,né a všude
cítíte u něho tu poctivou Souvislost S nitrem i s prožitou atmo-
sférou i se skutečn;irm česk;im stňedím a vzduchem, v němŽ vlhly
a zajínily se ty všecky smutné bahenní květy; nic na tom ne-
mění dekorace jednoho dvou čísel, která je staroněmecká: je
právě jen rámerrr, a jako stilov1i element je prožehnuta a pňipo-
dobena si básníkem do poslední nitě.

Pasivní, náladově miniaturní virtuositě, kt,erá hrozí dost
často symbolické a pňíznačné poesii náladové a již neobeplul na
pÍ' často ani Rodenbach, vyh;i?.bá se pravidelně šéastně p. opol-
sk1ir. Není psychologick;i mechanik ani popisn1f scholastik, kter1i'
hledá jen analogie mezi vnějškem a vnitrem a nalézá je, buďtež
sebenásilnější: je duše hledající a tvoňivá, znepokojená hlub-
šími záhadami než pouhou technickou dokonalostí a básnick1fm
ceremonáňem. V jeho básních jsou sem tam v;iihledy do vysoka
i hluboka, daleké, jasné, etherné, z nichž zamrazi nebo prožehne
vás.hrriza a sláva jinélro, vyššího symbolismu, metafysického,
ideového. V tomto listě náhodou byla uveňejněna také již báseů
p. opolského (Chui le stuofení), která ukazuje, jak se blíží k poesi i
meditativně metafysické a jak pťrvodně a silně dovede ji i cítit
i vyslovovat.

Místo osiňelé smrtí toho vzácného a nedoceněného umělce,
jímž byl Karel Hlaváček, slibuje nám nahradit, a nahrazuje již
autor Suálo smutngch. A kromě toho ještě jiné krásné, veliké,
v mlhách a tmách posud jen se šeŤící věci' Splní je?

Rrižena Svobodoví,z ZamoÚaná vlákna

Nov1i román pí Svobodové je nov;im a vzácn;im stadiem
v rozvoji jejího uměleckého charakteru: v dosavadních pracích
pracovala posud více methodou monograficltou, subjektivní,
v této dostává se k s]ožitějším a vzájemně sepjatějším ťttvarrim,
v nichž vice typťr je v sebe vlrlíněno a jež jsou ustaveny právě
tou psychologickou vzájemnou gravitací, kterou v sebe p sobí,
sebe podmiriují, vylučují a obmezují. Sféry jejího umění Se roz-
šíňily, kruhyjeho jsou širší, práce její dosta]a více těžisek a ohnišé,
alespori tňi, čtyňi typy jsou tu formovány a srovnávány _ ovšem
němě, bez traktátri - vykrojují se samy tím, jak jsou vedle sebe
položeny. Methoda práce stala se objektivnější, plán a resultát její
složen je více do dějri, pochod a faktri sam ch, lidské osudy
nejsou interpretovány, ale ponecháno je slovo jen jim sam;im,
jich těžkému, chmurnému a slavně málomluvnému (a pňitom zas
tak určitému a nev vratnému) smyslu.

Ertensiunější stalo se uměni pí Svobodové v tomto těžkém,
osudovém, perspektivně obzíravém románu. Nebylo by tím nic zis-
káno, kdyby byl'a intensíÍa jejího umění, velik1f, temn;f a slavn;i
rytmus srdce, kter;í, nese práci a bez niž nemá ani stavby ani
kňídel, pÍitom klesla. Ale tomu tak neni, naopak, tento základní
a prvoňad;Í element kaŽdého uměleckého díla stup uje se stále
rozhodněji, silněji a vyrazněji u básníŤky, n proÍo extensita
a objektivita nového románu paní autorky je ziskem v jejím
rozvoji. Názor, kter1f projevila pŤi této pňíležitosti jakási novi-
náiská kritika, jako by objektivita byla nevyhnutelnou podmín-




