
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-



kou velkého rrměleclrého díla, je jistě naivní, bludn;i' a kantorsk]i.
akademick1f pňedsudek' Celá Ťada velik ch světoqich děl bá-
snick1ich není ničím než autobiografií, zpovědí, subjektivním vy-
razem i potňebou autorovy individuální existence, jeho zkuše-
nosti i osudri, citovymi i duševními jeho hist,oriemi a pŤíběhy.
Jsou to subjektivní monografie - a cena jich není proto menší
než obrazri a fresek, které malují širší kruhy hromadného a Spo-
lečenského života. Rozhodujíci, jedině rozhodujíci kriterion umě-
lecké práce je její vnitŤní intensita, PŤistupuje-li k tomu ješt,ě
eutense látková, dějová, figurová _ tím lépe, ale rozhodujícím
tento druh;i moment není. Proto také neztrácejí nic na ceně
starší, subjektivnější práce pí Svobodové, kde určitj.duševní
tgp j" analysován zpňíma, rozkládán do sqi'ch složek a malován
qflučněji a monografičtěji' tak na pň. Na písčité p dě nebo Píe-
tížen! klas. Y této nové práci se stejnou vnitŤní intensitou pra-
cuje pí Svobodová methodou objektivnější, tvoňí typické duše
a typické osudy vzájemně se určující a prolínající a staví tak
uměleck;ii svět veliké zákonné ryzosti i neťrchylné, těžké, pÍed-
určené nutnosti.

Na jeden velik;i Goethriv román vetŤela se mi do duše bez-
děčně myšlenka pňi četbě Zamotangch ulaken: miním jeho Waht.
ueruandtschofJen. Nesrovnávám jich, poněvadŽ všecko srovnání
dvou ]iterárních děl je fikce a iluse - a pňi velk;fch mrtv;fch
pokládá se nadto za usurpátorskou pretensi - a]e ta methoda
vnitŤní psychické chemie, ta pŤedurčená osudová logika a z toho
plynoucí zv]áštní grandiosně intimní hrr1za a vroucnost života
vnucuje se člověku sama sebou.

Autorka Zamot'anych v]áken nestvoňila jen typické figury,
ona stvoŤila víc: typické osudg, TŤi ženy procházející knihou jako
tŤi hádanky a zároveri jako trojí klíč k posledním uzavňen;im
komorám života, Steinicová, Markéta a Helena, nejsou jen
charakterové typy, dobÍe vypracované a jasně vyryté figury

určitého v;iznačného psychického složení - jsou víc: blíží se

symbolťrm, t,ypisují veliké pohledy na život a svět, polarit,u
a sklonnost lidské duše, její osudnost, ve veliké, jasné, celko-
vé linii.

Ryze estetická hra a experimentálnost Steinicové, mcllobná,
vášnivě ud1fchaná a všecko kolem sebe i sebe rychle stravujíci
a vyssávajíci horečnatost cht,ivosti a dychtivost,i Markéty
R grové, a na opačném pÓlu LéžkÝ, rozumn;i, v povinnosti,
smyslu a cíli, pravideln m tempem malého, ale stálého a vytr-
valého rristu dobra a práce se vyžívající altruismus Helenin jsou
tu vyryty v aktech a scénách tak pln1ich a ryzích proto, že ne-
jsou naučené vlastnosti a rikoly, ale skutečné osudg duši zkrysta-
lovan1ich v ty prrihledné, světlo tak krásně a čistě lámající, hloub.
kou až mihotavé krystaly logikou nutnosti a nev;ivratnosti.

odtud zvláštní ryzost a grandiosita vládnoucí v Zamotan;1ich
vláknech. I{olem hlav osob v jejím románě visí zv]áštní fosfo-
reskující aureola jako na star;ich nábožensk;ilch malbách. Zde
je nehmotná, ale pňece cítíte, že na čela těch figur padlo zvláštní
posvěcení ticha a utrpení, zvláštní bíl;il akcent slávy. Je to proto,
že jsou vyvolenci psudu, že se mu zlíbilo projevit na nich svoji
silu, že si je vybral za pňíklady a typy svojich tajemn1ich de-
monstrací. Ve zvláště tich1ich, bílfch a ryzích liniích se pohybují,
není ťu malicherného hluku, prázdného kŤiklounství, titěrného
bombasťu, jaloqilch siláck;Ích scén. Všecko je silné a iemné záro-
vefi, silné v jemnosti, jemné v síle, jaké musí b]ilt opravdové vy-
soké umění: tiché, ryzi a veliké.

Ten zvláštní čistjl lahodn;i ethern;i uzduch, kter;i oblévá cel;i
román a koupe ve své balzamické lázni hlavy jeho lidí, ta celá
intonace románu, ten ryzí tich;f a slavn;f akcent roz|iLy nad tím
cel1fm jako vťrně nebo hudba; to je nejvzácnější jeho rys. Jsou
v něm tÓny, které ukazují, jak se blíží autorka k vysokému
umění, ke skutečnému grand.art, jehož i pojem jsme zLratili
v dnešních malichern1ich kňečovitifch dobách, pln;ich bombas-
tického nevkusu. frázovitého cirkusového silácbví a zmetkov-
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262 sk;fch sprostot a jehož fantom se nám jen šeŤí ze šéastnějších
ěistších dob minulosti. Jak daleko jsme tu od jalovostí realismu
a rizkych, malichern;ich jankovitostí dekadence! Psychologická
pravda na jedné a tucha a sen hlubokého, perspektivy otevirají-
cího symbolismu na druhé straně se tu slily; psychologie a pozo-
rování jsou reáln1iim základem a na něm teprve jsou sklenuty du.
hové mosty a vyzpívány oblouky nálady a poesie.

Jaké obzory se s nich obhlédají, vyčtete na pÍ. z konce knihy.
K čemu byl tich;f, utištěnjl, oddan1i a pokorn;f život Helenin?
Prázdno, pusto a hoŤko vedralo se nakonec i do tohoto silného
věrného srdce. Nač žila? Nač svťrj talent ubila a rodině oběto-
vala? Čím je terr ztracen;i kapit,ál ve vesmírovém hospodáŤství?
Čim 1e budoucim? Budoucí tňeba generaci Ženské, silné, stňízlivé
a čestné, na sebe spoléhající, po pravdě práce a sebekázně i sebe-
osvobození toužící. Autorka kreslí na posledních několika stra.
nách v krásném reliefu tuto novou ženskou generaci a poměr její
ke staré, romantické, jejímž typem je nešéastná, neuŽitečná Mar-
kéta. Bylo tňeba těch tich;i'ch ukrytjlch obětovan1ich sil, aby
mohla z jich rispor vzejit, nová, vítězná, projevená konečně? He-
lena domnívá se tak jednu chvíli: ,,Jako po kobercích po nás
pťrjdou, s písní na rtech, jako po kobercích prijdou ty nové ženy
a milenky' A naše srdce požnou do sqich kytic . . . PŤece jsnre
je marně nechytaly.. .

Ale nemá poslední slovo. Staňenka, bližši smrti i pravdě, vy-
ciéuje marnost i těchto pyšn;fch a poctivych bojťl. ,,Jiné sny,,.
poznamenala babička, ,,ale taky smrtelné! Dej jim' Bože, pňejíti
bez bolesti, bez zášti, bez utrpenl, bez zklamání . . ...

Těžká nevyzpytatelnost osudu leží jako propast na konci
obzoru.Je to ta Ult imaThule, k níž doplul i  posud všichni plavci
jako k poslednímu bodu, kde světlo se sváŤí s tmou a obzor hyne
v mlhách.

Ale román sám, umělecké dílo samo má cenu jen potud,
pokud hledá nové perspektivy a nové obzory, Jen pokud je stou-
pající věží, s níŽ se odkrjlvaji stále širší panoramata a čistší tváŤe

krajin. V tom směru leží veliké umění a v tom směru jcle básníňka
ZamoLanych vláken.

Rornán nemusí vždycky uzavírat. Často uzavírat je snadné
a mal icherné. Často v otázkách, v umění dovésti  se tázat, dovésti
vytušiti nové širší kruhy objímající naše rizké je více síly neŽ
v oďpovědi a závěru. Kruh je opsán vždy širším kruhem, obzor
r'ylušéuje se vždy v širší obzor. Vycítit ho je větší umění neŽ
ohradit svou čtvrtci zelináŤské zahrady krátkozrakou zdi.




