
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.



64 rovnym sloveru zad;iichané vzponrirrl<y rra dět,ství Y roclrré r'si
jsou z r. 1892, pi'ísná, vysoce zá]ronrrá a urrrělecky uspornir po-
r.ídka Stť'er,íčky z r' |905. Tímto dvojím clat,em jesl, clobŤc opsťrrr
auLorčilr unrčleclr;l. rozvoj' ktery se pěkrrťl a zdrobnčIe zreacllí
i r. ťrzké zítLocc této rnilé. lti 'ásné lrnížlry; uurt\lec:ká cesta aut,ot,-
čitra vede ocl detailu k celkrr. od bo]raté l;arvy k pi"ísrré lirrii '
Ji zátkonné lionrposičrli ]rr'áse. SLievíčliy, čbyi.51.1.,.'ov,'lr prítce.
jesť snacl rrejdokonale.jší, rrejurn;.1.61,iijŠí nrenŠ[ por,idka česlrri.
Nenrohu se ji dost rračíst: strtrční jalio balarla, scl,ť'ertá a tispot'tr.i
r']iresllě a jako balacla vystu1lrior'iltvající sr'rij clěj a oclsLavctrjící jej
r'efrénetll, plrrá st;.lovélro partrlelismu a tvárné síly, jest z běclh r,ziitl.
n. ch clolronal.lclr věcí, l'nic}rž není slova zb;,fgčného. ]<c{e r.šeclrtl
st,ojí na svém jeilinečrrém rtrÍs|č, ]icle nernrižeš polrrroul' čárkotr,
itbl'snepot.rršil cel]ru. \IŠecko pr'osté, r.ěcné, pÍísnť:. zá]ronné, ttuttrti
a stj.iclnlé _. a právě proto -qnacl tali mys |,er'iosrrí. Včc prrihleclrlá jako
r.oda ve stuclánce. ale dna tak lehce rreclosáhneŠ. V této rnalé
prtici má autollra vio zá]ionného cítění uměleckélro, víc tvárrrého
sm;,slrt než mnoh;i7 nroclerní česk;f dramatik r' celovečerní ]rile'

I ostatrli práce jsort napsány zvláštrri silotr Lvárrrou, zákotrnou
]irásou čistého nťtzot.tt. s jasnotr trrčit,ostí, kLerá jest, clarent clu-
r't':rného poznárrí; jest tu nalezcrto na nrnohyc:lr str'an]rťrch po.rle clrrí
Liché a cuclrré slovo' oproštěné ocle l,šeclr struselr ttměleckéhtl
procesu tavíť'ského, odhmotrrěné ocle vší artist,ní r'irLttosit,y, v;.-
r.ážené r' nair'ní libeznost šťastné samozi.ejrrrosti. Je.li v berl
(,í.eba porážet bezduchou Írázi o estél,stvi, liLerou polrazují otl
rrtll<teré cloby lit,erární zloba nebo kriticlré rreclor.rctvi pí Sr'obo-
t{ol'ou,1 tato lirrížka r'yvrátila by ji samojecliní z lcoi'ene' l,Íusí
ol.evi.ít zr:aIr i literrirním slepcurn.

KníŽ]ra pro dr'ojí clruh čterr{ri|ťr; pro čLelráňc ztlela pt,osIr|l
:r' naivrrí, liteití Žijí čist;y1m trázorern l.ěcttÝm a mají, šéastní a bla-
Žerrí. dáno umělecké citčrrí dartlto, ncl.ildouce o totn, a plo dtrch'v
l<ultivované, ktei.í se clobrali t.rnělcclié jistoty lrtizrrí sourlu a nt.š-
lenl<y. Pro děti a pro umčlr:e.

Quirlo ilI. Yyckoěil: illodré hrlr.y

Špatně poc]ro1'rená realrce proti naturalismu ilť.irresla trárn ť.adu

rrestravitelnyctr plodťr; z rrich nejodpudivější, alespoĎ pro rnne,
jcst žárrr pohádkov;.i, vlastně pseudopohádkoq.i: pohádl<a vy-

l.ozunovaná, dekorační polrádirové schema, nalepené násilně rra

rrějakii zcela běžn;í, banálrrí pňíběh, jeliož chudoba a trivialita

byla by jinak každému patrrra _ pí.elepíš ji l'šak polrádlroq|'rrr

pozlátlcem a zaclrrÍnil jsi ji, tak alesporl rozurnuje rre uměleckir
ttroudros b, ale pseud ounrělecké clrytráctr'í. Pohádlru, clpravdovou
pohádku sbvoŤibi jest nade vše těžlré modernírnu člověIru: po-

trírd]ra žádťr věi:ící, nair'ní duše, nenahlodané, celé a oddané, cluše

zalitÓ šťastnou básnic]<ou milostí. Pravá po}rádka žáďá stejné,
la-|i uěIší stylové jednot,y než pŤíběh moderní: všecko hmotnrj
rtrusi básnilrovi byti jen zkamerrělou iečí světa duchového a b{-
srrík tnusÍ míti lrlíče, kťer;frni dovede otevŤíti ustydlti ledy a tvrdé
kory, pocl něž se utelrla mythicliá krása i nrotrdrost. Z moderrríclr
tlrrchťr jeclirr snad l\ovalis, duc}r olrť'ídlen1f ohněm i nadějí, rrrčl
cluši dost leh]rou i lrrclirrtlou, že neužasla pť.ed žádri;;.rn tajern-
sLvím, n1y1brž žila clťrvěrnč s ním a v něm, dfšíc je tak pť,irozeně
a sanrozi.ejmě, jalro rrry rl;fšerne vzcluch' Největší většina básníkťr
pohádlioviich neprovozuje však nic víc než velmi studené ť'r,'.
ttrcslo více rnéně obratrr1fch ru]rou: oblélrá v poirádkové relir'isity,
v polrádkové lculisy, v pohádkovou garderobu, v pohádkov;ir slov-
rrík pť'iběhy a děje, lrteré nejsou posvěceny žádnfm ohněm a nej-
tnéně již ohněm toho lehčiho, ptačího, okŤídleného života, lrter1irnr
jest prťtr,č žir,ot po]ráclkov;i'. Z nich jest p. Vyskočil. Co podal
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