
záztak,,, o rad.ost a pokoj duše a jejich posvěcující riděl v životním osudu

lidském. Posvátné jaro jest ,,oďkaz,, ve smyslu Goethově: kniha kul-

turní naďěje, kniha obětí jasnym bohtim, kniha světla, které nespadá

ovšem s nebes, n1ibrž prfští mučiv/m dějem z nitra liclského, jak se pŤe-

kolává, váže, poutá a harmonisuje v krásnf zákolny tvar, odosobenf

od osobní malosti a vykoupen! z egoickj,ch bětl a sfuázni,
Hned první číslo sbírky, ,,Povídka o pozorném milenci.., preludium

nové knihy' v němž zároveí ďoznívá látkově i formově cyklus Černfch
myslivcri, jest velepíseĎ odÍíkání a sebepŤekonání v lásce a láskou. Dě-

tinně věrn1i milenec, provazníček Michael Bělobor, vyvolil si nejlepší
část: vybĚíbil srdce své v nejjemnější nástroj, kterfm postihuje krásu
unikající všem ostatním, zachoval se mladfm až do stáŤí a vytvoŤil ze
sebe dokonalé dílo rytíŤské noblesy a oďdanosti. Nevyslovená these, že
osud. jest jen syrová, hrubá látka, z žvyvádi teprve cluše lidská zďaíené
nebo nezdaŤené dílo, jest thematem' na něž jest komponována tato
sklad.ba mravního osvobození; a máloktly i ve větších literaturách byla
tato fuga domyšlena tlrisledněji než zde v krásné a vnitŤním smyslem
bohat3 scéně XVI' kapitoly, v níž Bělobor maií si dobrovolně možnost
štěstí založeného na všem jiném, než jest nejpiísnější niterná poctivost
a pravdivost.

Práce tato jest také typická pŤedstavitelka pravé bohatě prokreslené
a rižasně jemně zvážeté a scelené povídky Rriženy Svobod.ové, která
znamená vyvrcholení ěeské povítlkové tradice. Všecky hlavní figury
jsou zachyceny _ to jest tŤeba nejprve vytknouti - ve vrcholn1ich dra-
matickfch momentech, v dějích obtíženfch vnitŤním smyslem, kdy co
nejvíce vnitŤního světla je za|évá a oďtážíse pak i oď tváŤí jich partnerťr;
Svoboďová nemaluje lokálními barvami, nfbrž rozpo wá vždy celrf
orchestr komplement3rních t6nri a buclí tak jedinečnou ilusi životní
plnosti a životního bohatství. Michael Bělobor na pŤíklatl vystupuje jen
v tšchtc hlavních a vfznamnfch scénách: na prvním dostaveníčku, kdy
nesmělého a pornateného irorrisuje povfšená Myrta; v rozhodné setkané
po pchŤbu, kily si oťlnáší pŤísné odmítnutí; v osutlnější ještě a rozhod.
nější ještě cesté za Myrtou v alpském lese; v koneěné návštěvě Myrtině
v rodném městě. Tfž mctiv vrací se po druhé a po tŤetí, ale obohacen1i
o celé uplynulé hoňe, obtíženf o celou plnost zvolna zrajícího času, roz.

277276 rn mangine PosvríÚného iara

Po Čern1ich myslivcích, těchto objektivních baladách a legendách
horskfch, osamocen1ich a uzavien1ich již látkově tvrdym svérázem svého
světa citového a myšlenkového od našeho v1ivojového dneška, potlává
dnes Rrižena Svobodová šest povídek, z níchž jest ti ihned jasno, že sou.
visí mnohem intimněji s jejím životem osobnostním než sbírka pŤed-
chozí. Y lernjch myslivcích jako by stál čas a koupal v prťrhlednfch
čist/ch a klictniich vodách veliká epická gesta a typické postoje hlav-
ních figur a hercri; v Posvátném jaru kvasí mnohem více dušev-
ního dneška a sténá a lká, byé místy jen zalehl1im echem, z jeho roze-
chvěle zmučené, temné a tápajíci písně. Sama látka Posvátného jara
jest mnohem kiehčí, tmavší, záhadnější než prrisvitnf epickf mlamor
Čern1ich myslivcri; jest mnohem méně ričelem sama sobě a svfm plas.
tick1im možnostem a mnohem více mediem, které nese a sděluje roze-
chvění snri a naději, tukosti a smutkri básníŤčinj'ch. Černí myslivci
jsou cele opsáni zákonn}imi a rytmick mi osudy elementárních lidsk ch
vášní a srdcí; v Posvátném jaŤe stojíš nejednou na vratší pridě du-
ševního snu a duševní reflexe, na pridě posud ne zcela ztuh|é, z níž veď|e
tepl}Ích a laskavfch pramenri a hustfch trsťr kypivé vegetace vyšlehují
ještě občas muěivé plamínky subjektivního hoŤe a subjektivní melan-
cholie. Není tŤeba ani krásného motta ze Stefana George, abys pochopil,
že Posvátné jaro nese poselství básníŤčiny duše - komu? l\[ladé gene-
raci, piíštím časrim, schopn1im piijmouti plastické zároďky a počíti
z nich. Již to, že nejrozměrnější práce této sbírky, ,,Povodeř.., vypisuje
zápas mladé statečné dívčí duše s temn/m démonismem smyslného pod-
vědomí, mluví zcela jasně, že Posvátné jaro jest boj o ,,krásn,! žívotní



278 TyYni,a mučivě dňsledn1i jako nenávratn tok zmaŤen1ich let, hroziv1i
jako rytmick)i oblouk osudového mostu.

Síla a vtíravost básnické vise Rriženy Svobodové jest v tom, že má
širolcé zorné pole a nezt,rácí ani na cbvíii z pozoru žádné ze sqich figur;
prokreslu j e j ednu druhou av áže a uz ákoriu j e neustále j ednu ďruhou, tÍeb as
nebyla právě na scéně. Jest to opravdová polyfonie a vyp\j,vá z ní vyšší
a jemnější organisacd celková, než bylo tomu u autorri starších' Slo,,o,
které Íekl Hebbel o sv ch fígurách' mriže opakovat i Rližena Svoboclová:
zná kažďou z nich riplně od raného dětství, a víc _ zpiítomřuje si ji
neustále ve všech t7aickych situacích; Ťekl bych, že obeplula každou
svou hlavní figuru a zváži|a tak její vo]umen. Na každé rozÍodné situaci
spolupracuje soubor všech sil, jimiž za|iďnila autorka svou práci; sama
piíroda' kte b!.vá jinde jen temnou kulisou nebo osudov1im repoussoi-
rem, jest zďe zliďště|á, ochočená, zlrultivovaná - souzní jako komposiční
činitel, kter1i vědomě oďtáži a stupĎuje pocity nebo afekty té které
figury' Jen tímto zpťrsobem bylo možno ďocíliti toho jedinečného ce]ko-
vého zvuku, kt,et-jr nese povídky R ženy Svobodové a zvedá je jako
vody loď; toho posledního jemuého me]ancho]ického poprášku, kier
leží nad nimi jako hudební pŤísvit a povznáší je do sféry iárovei i znicí
i mlčící; té ceikové intonace, která si poďmaiiuje čtenáŤe oď prvních
taktťr, aby jej pustila až na posleďní stránce.

Tato zvláštní melancholie ž plynoucího času a otíraného i spalovaného
život,a, která jest, jak vědí znatelé, vlastním básnick m ostnem každé
dobré prÓzy, tvoŤi atmosféru i všech ostatních povíďek sebran1ich
v tomto svazku, ',Proserpinky.. jako ,,Věrné pani,,,,,Povodně.. jako
,,Pokojného domu... Yšude jd.e o proces uvěďomování životního' kierii
jest nutně bolestn5i; o kypiv1i var tepl;ich jev nad temnou a studenou
propastí; o hasnutí, plynutí a mizeni Jeďině forma a její kázeri a r,rile
k formě a jejikázni i u hlavních figur mriže a d'oveďe pŤenést pŤes muči-
vost těchto životních ťlějri, která by byla jinak nesnesitelná; tato pasivní
inspirace životní mriže b ti užitečna, jen slouží-li, a slouží, jen jeJi vázáua
v mocná ohniska a pňekonávána a těsnána energick1imi formami volními.
Tyto voďy ženou básnické ml1iny jen tehdy, jsouJi sevŤeny v pevné
biehy. oďtud to, že rťrst mravní vrile stává se sam;im komposičním mo-
tivem v nejrozměrnější práci této sbírky, v ,,Povod'ni..' Ále s jakou

optavd'or,ou uměleckou ďelikátností a takŤka nálad.ovou spontánností

jást funto motiv vyvoz en Z varÚ a kypění bolestnych sil podvědom,ich,

,",,á,otemn;ich kouzel a svodri smyslov)ich! Teprve uvědomíš.li si ná-

težit,é, jak6 tu bylo nebezpečí pro autora menší síly tvátné, oceníš plně

klasicky básnicky a irrtuiční pochoď, kterfm bylo zde prYekonáno a obe-

pluto' Temné, omamně démonické kouzlo DonaJuana jest v tÓto povídce

iruko,,ec pŤemoženo světl5im kouzlem jiného, ušlechtilejšího muže. Ale

jak vinut1i a plny zábočil a labyrintri jest tento proces! Jak protkan)i

tolestn,imi peripetiemi, jak odstíněn1i a složity,jak meloďicky, iekl bych,

bezkažďé abstraktní a racionelrrí schematičnosti! Jaké víry a propasti

tají i ušlechtilá rluše mlaďé ženy, jaké závraté a mdloby - juk jest to

zďe všecko napověďěno v této Daniele! Jak v5ivoj životní od'haluje jí její

povahu v jejím osudě a jak ji tím uďivuje nad sebou samoll' to jest kus

krásného tvťrrčího umění prozatérského. Málokrly byla vyzpívána báseii

mláďí tak uctivě a bojácně pŤed jeho mysteriem, málokdy nesla intuice

Íásníka tak v sám st}ed a samo jádro žívotrli tísně a ťrzkosti, jímž jest

právě rnládí . Jak vyznamně jest Ťečeno v rozhodné dramatické srážce

Jana Polacha s jeho ztazeTLo1lmilenkou o Daniele: ,,Stála tu ve své drsné,

oďlišné, mračné, duseovské kráse a píem!šIela us,i|,oaně, Dvě r1ihy objevily

se mezi jejím obočím, duě rod,,inrlé, 9l|rí'sné, za,myšlené ryhy.,, Jak v této

palladické hlavě jest napovězena celá dědičnost, cely duševní táz aha-

bitus Danielin, její těžkomysln}i a piemítavf karakter, ktety zvítězí

posléze, byé ne snaďno, nad' nrethodickou lehkomyslností a nevázaností

Polachovou!
Poslední číslo knihy pí Svoboďové ',Pol<ojn)i clŮ'm.. jest nejharmo-

ničtější, místy iďylic]<á báse mlad.ého krásného dětství. Bylo pěkně

Ťečeno, že se zďc- RriŽena Svobodová pŤiblížila nejvíce Boženě Němcové.

Idyla mriže b,!t žánt stejně prriměrn jako pov)išen)i, pohodln)i jako

obtižn,jr, záporn jalro kladn;i - všecko podle-toho, na jak ch pŤedpo-
kladeclr stojí, kam tílrne, co pŤekonává. V tomto pŤípadě jsou pŤedpo.
kladv její pŤímo tragické; zde jest to poslední a v1isledná harmorrie, které
se dosahuje po mulrách, utrpeních, hoŤi a zklamáni; zďe jest to čistotná

hradba a zeď proti surovému světu; zďe jest to laskav1i a kladny sen

obrozené}ro, pozorně vedeného a šlechtěného mladého lidství. Autorka

stupiiovala zde své rrmění vcítiti a vmysliti Se Ye Yegetativnou duši dět.
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281280 skou, ženskotl, zvíŤeci, rostlinnou v intuici a sympatii až pohád.k<-lvou;
a harmonické soužití s člověkem, zviÍetem, rostlinou v starém uzavíe-
ném rodinném ritvaru jest zde budováno jako umělecké dílo s touže
rizkostlivou pozorností a zodpovědrrostí, jaké vnáší Michael provazník
do své oddané lásky k pÍemetné a dvojité NIyrtě a ježuctivá jako nej-
vážnější činitele duchové obroďy. viděti běžné funkce všedního denního
domácího život,a velce, vytušiti v nich odvěk)i rytmus a obŤadnf smysl,
zachvěti se nad' vzrrikem duševního života v člověku i r'e zvíŤeti, obejíti
se bez kažďého vnějškového triku a narkotika - hle, tu jest kus klatl.
ného umění, o něž jest dnes tako.i'á nouze.

Ráie a uÚopie

Ve Světové knihor'ně vyšla nedávno proslulá Utopia Tomáše Mora

v piekladě p. Jiňího Toustky a s pěknfm rivodem prof. BŤetislava x'oust-

ky. Reformní socialistick1i sen anglického politika a státníka z šestnáctého

století jest poučná četba. Jest to první iďeálrrí obraz státu na základech

d.emokratické rovnosti a majetkového komunismu a jsou v něm místa,

kdy máš dojem, jako bys četl ne knihu starou skoro čtyŤi sta let, nfbrž

dílo psané pro dnešek autolem dnešním. od' problému nezaměstnanosti
až ďo otá,zky prohlídky ženichťr a nevěst není snad ničeho z toho, o čem
se dnes debatuje a pie, čeho nebylo by se dotčeno v této kníŽce psané
učenfm humanistou anglickfm. Prof. n'oustka ukazuje pěkně ve svém
voďním ělánku, jak tato snaha po reformě a pokroku stává se během

doby čímsi positivním, s čím musí počítati i věda i praxe politická; jak

idealistické postuláty nejsou pouhfmi chimérami, nfbrž samou konsti-
tutivní vlastností litlské bytosti a sam/m poďstatn;im vj'vojovfm čini.
telem. Nevím, nepŤeceťruje-li prof. Bietislav Toustka sílu tohoto činitele;
ale že člověku jest vlastní sen o lepší ripravě bytí jednotlivcova i hro-
madného a že najdou se vždycky lidé, kteŤí za limt,o snem prijdou nejen
drahami fantasie, ale i činu, o tom není pochyby. Sen byl a jest velikf
kvas duševní, mocná ostruha' která hnala lidstvo do vrch , jež by bez
něho nebyly nikcly ztečeny. Míním sen každé form|, sen v nejširším slova
smyslu: od snu ryze fantastického až do snu jako konstrukce logické
a jako projevu organisačních sil lidsk1ich.

Lidstvo jest si stále věrné: P"áj za sebou, Ráj pŤed sebou' tak vleěe se
jako soumar po tvrdé, kamenité a zprahlé cestě. Cesty neubfvá a vedra
také ne - spíšo naopak: jak pokračuje vyvoj a množí sg životní potŤeby




