
()0 Rrlžena Jesenská: Legenda ze smuÚné země

Legencla ze smutné země jest urnělecky cítícimu člověku trap-nou četbou. Trapn,ou hlavně proto, že tu 
"byly 

konec r.o,,.,i ,uty,které byly oklamány,. že p"áce jako umolecké dí]o jest zvrhlír.Pňičina toho jest prostá: siečna jesenská nemá uměI..r.o r.e"'l.nedává dozrát, žác|né,sr,é myšlence, žádnému svému 'a-u..'.rozdrobuie se v literárnim káketování. Nemá pňedně fuh;,';"činí básnÍka básní]cent: otevieného, pť.írného poměru ke sv\ilrrosobárn. Básní]i jes,t,1oudce,rr sv;ich ťig.,. a v nich jejich dobv- ale nic není vzdálenější '.,p.",,ae sletnu Jesenské ,..z .ou.l,l,ňebas se rnísty tváiila, jako.by chtěla soudit. Autorka nemájasného, určitého názoru o své rekyni, Zdence Havlíčkové; roz-kolísán jest iejí soud o ni a rozkoiisjna tirn l.;;;.;;;jo,i.".Aul,or rnŮže iistě milovat svého_reka pi'i tom, Že jej soudí, alesl. Jesens]rá nenrilrr.je ani wojí Zdenky; r.or..ťu;u l-i'i;.,i, ti.'ii sIrašně zajímar'ou, záhaclnou, ',,yste'.ios,".i, kupí mlhy, lrde jctrlá rozp[ylovat' Atrt,orka tváť.i se na ntkolika mísťech, jako bll, itt i la z bědriého osudu Zrlenčina společnos[, tehclejší české ma-lic]rernictr'í a stť.izlir'ost, alc vyr.t.u.i ," na jinfch rnístech. krlLlnapovíclír, že vina leži hloub: ve vlastrrí d"ši žJ;;l*č1",l'ju;io.bytost,rrÓrrt ustrojcní. 
?dg"|: 't.onj Ju,.nskti jest to|iŽ jak1isižerrsk1f René: clrrše t.aněná chimérou touhy, nitay n.u,p,r.li.'u,r,ěčně rozčarovaná, nahlodaná nuclou, zprahlého srdce a lač.ttych nervri, cht,ivá neustále sen.sací, nov1ich záchr,ěvri a ostnťl..]c.st těžko pi.tlrlst,aviti si mladou aivtu-tatového charaktcru *mladou clívku, která, uvažte, numa zaany.r' 

"'r".i.'..'.p",.-

rrj.clr zkušeností eroticli;ich. Bylo by tť'eba ruliy velikého ps.v-
clrologického mistra, aby Laková Íigura by|a organicltg, ve svych
složkách, ozŤejn.rěna, prokresletra a hlar'ně gencticky r'vloŽena
r.c svém rťtsttt.

ledy auLorka dokazuje vice, rrež chtěla. a tírn ukazuje l lez-
riil lry, že trel'í jasně, čehrr chce; odtucl uměleck;i rozlatl' Nárotl
ncbo česká společnost šedesát1fch le| není pňece virtna, že Zcleulill
tnii lolnaneskrrí fantasii, duši znekliclnělott a zrattělrotr, lrt,erorr
boli rrorrnální skutečn;Í život a lrLerá lačrrí pr-r opiu a hašiši, po
Bartde|airovych ,,unrěIií'ch rájich.., literá se oclvraci s ttec}ruti ocl
5y. ch r.:csk1ich ctitelri a Louži po rytíŤ.sk;fch a exotick;i ch exerrl-
pláňír:h mileneck1fch. Položení její tť.ebas ve Frattcii bylo by
rravlas sLejné, jen se záměnou jmen a rněňítek:i t,anr probivili by
se ji pŤičinliví velkoobchoclníci a milionáĚi clomácí a toužiIa by.
po anglickém lordovi. A v Anglii snila by zase o inclicl<érn prirltli l
A tak dále. Slovem: pňíčirra jest vnitňní a do r,nějšího sr'ěba jesl,
jen promitána.

Ale umělecké nedorozurnění slečny Jesenslré jile ještě tlál. Její
legenda jest založena jalio er'oLiclrá tragedie Ženy. Ale ria kte-
r msi místě pi;iznri se Zdenl<a' žc nebyla l betl schopna li Žilol,u.
že rrarodila sc s velikou nechutí k něnru. Tím rozbíji se nám všali
celá tragedie ženy .- pak byla by Zderrlra rrcšťas|na i tehdy,
l<clyby byla muženr - její bícla jesb pali jen prostě všeobecnr'j
liclská. .Iest nešéastrra t,ínr nešttšstím' lrter;inr byl nešéasten Cha.
l,catrbriantiťrv flené, rrebo Turgeněvtiv Neždanov. ncbo íj.onča-
rov v oblomor' .  . ,Narodi l  jsem se vylr louberryt)t, . .  praví NcŽrla-
rrov. Tedy fatalita pŤirotlni - a ne A,ulturní tragedie, jak se tl,ťii:í
priitle slečny Jesenslré'

I,átlra, kterou si obrala zde slcčna Jesenskti (a l<olerlr niž Loč'i
st l  v r znych Ýariarrtech i  j iné iejí práce), jest lát l ia vel iká, lát l ia
op1avdu tragická. Jedna ze tť.i čtyÍ nejvě|,šiclr tragicli;ich látelr,
li|cré jsou. VŠichni máme prítvo na štěstí, žena má je clvojnásob'
a jest, to straŠná tragedie, ltdyž ženě s eroticlrym talentenr, kteril
l ly chtěla a mohla učiniti z lásky opravdové umění _ a něco
ta]ror.ého tanttlo snad na mvsli autorce _ jest znrai'elro r,lasttrí
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jeji poslárrí, t'adc,sL a sntysl jejiho živoLa. A ktlyby Lo zaviĎovala
společnost nebo nírrod. ]idyby ji rnátl rimyslně í 1.1i,' ' určení,
není pochyby, zasloužil by kletby; ostatně společnosi, která b;,
lo]ro chtěIa provozor'at, potrest,ala by se brzy sama: pňiprar,ila
ltv se o všechno koÍení života,které pňenáší pť.es jeho tihu án,,du'
Ale t,ak t,omu rrení: tragedie ženy b;fvá v tom, žL obyčejně sama
se mylí a maťe v sobě a o sobě...  JeJi  čírn vinrra společnost,
tož jen tim, že 

":.::í. 
nejnesnaclnějšímu umění, literalr byl,i

šťasten, kterak viděti hrdinně a nemaliche"ně si-t,J osud, svÓ
ttrčení, a sledovati je a jen je pŤes všecky pŤekáŽky. Ale ovšerrr
proti fatalitě pŤÍrodní (a ten jest vlastně pŤ1pad Zdenčin) ani to
by.nic nepomohlo: jsou a budou individuá prostě ,,.pouáit.h.á,
vzdorující samyrn svyrn organisrrem vší hai.moni,".i lnai.,,iau,
ptYedurčená li neštěstí, skonu, bědě, schnoucí od koíeri.:,-.oai:i
se již s duší rozvrácel}oll a zarnoŤenou. . ..l-ragedie, 

která leŽí v Legendě, tť.ebas ji autorka minula,
žádala by nejuětši umělecké kdžně, ueliké, pÍisné, zakonné linie -
čehosi, co naprosto uniká slečně Jeseriské (čírnž nikterak neupÍ*
rám ji poctivé unrělecké snahy, jako nepopÍrám rrěkterfch pňí.jernn;Ích stránek jejího drobného talerrtu tam, kcle si dovede
Iralézt pole sobě pňizprisobené). ByIa by analágickou trageaii
r.omaneskní desiluse, kterou napsal Flaubert v ilIšclame Bou""y.
.J-a'k.o on1musila by to byt práce čistá, prrihledná a zákonná jako
hlaé, ričelná, sporná a ciselovaná jako dyka, člerrěná a sevi.enájako r lokona|y soneÍ,.

llťržeurr svobodovrí : Povídky

Ye sbit'ctl ]rr'ásrrého pístltttnioLl.Í, ul'čt.rté rnládeži, vyšlo rrěliolilt

ptrvíclek pí Svobodové, kter mi jsem olrouzlen jako již dávrro

rričiínr: jest v rrich víc poesie a umění než v cel1fch tučnfch svaz-

clÍch proslul;ich česk;ich románri. Nesmíte myslit pŤi těchto po-

vírlkách rra běžnou dětskou literaturu, tak titěrně zrnalicherůu-
jici nebo zploštělou do znárrr ch žalostnjlclt moralisticky.c}r
trivralit. Arri povídka Touhy, kberá mťrže se srrad někomu zdáti

nroralistickott, není ničínt rrež teslrnou pohádkou, zákonn;inr
a bragick1|.m podobenstvírn žlr'ota - a nadto a jerr tak docela
rnimochodem a nádavkern ještě jedinečnyrn psychologick;im por-

tr'étem moderního, nerr'osního, vellrosvětsliého dítěte ze starého
rodu, raněného záhadnou lanou' schnorrciho jí od koť.ene, kLeré nrír

na pi'íliš bledém čele vtištěnu osudnou nápověď pňedčasné smrti.
Umělccká hodnota těchto prací pi Svobodové jest v jejiclt

71';,íšené pravdil'osti, ve správném tempu a rázu celého pňednesti,
v podivnč sprar,edlivé celkor'é intonaci, cel]rové atmosféť'e. DěL-

sliij, svčt u pí autorky jest ťržasně vá,žny, opravdovf, horky,
rrapjat1i' a tragicky nejisty, jak m také vpravdě jest dětsky život'.

Zdc Žije se opravdově, }rorečně, se zv;išen;fm napětím i se zvy-
šenou pozorrrosti; jest to živol, r'pravdě velnri pňísn;f a tragick;f , za-

li|i'litostí, zrielrlidněl;f stíny, které do nělro l,bíhají temn;'lrni pÍecl-

t,uchami se všech stran. Nic malic}rerného, titěrného a hravého
r']<nize pí Svobotlové: malicherrrí b1fvají jen dospělí, nikdy ne děti'

Povídlry, sebrané v tento svazeček, vznikly zcela spontánně,
bez rimyslrr psáti dětskou lit,eraturu, vedle ostatrrí tvorby autor-

čirr.l ; jsou rozset"v po t,i.inác|i lctech jejího díla. RozkoŠné, ba.




