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rn memoriam R ženy Svobodové

Z prožitého aypožorouaného

Nechtěl jsem p vodně psáti prÓzou o té bytosti, o níŽ pro
mne platí hrrlznf verš, kterf jsem jí živé - v smutné prozí.
ravosti dní pŤíštích - jednou citoval: Un seul étre uous mdnque,
et tout est dépeuplé.

Ale vyskytují se po časopisech podobizny, karakteristiky,
črty, až na některé vfjimky mělké a povrchní, které nekarakte.
risují jí, njlbrž jalov1i zprisob zŤení toho neb onoho pisatele neb
reportéra. Tak se o básníku a umělci rázu a hodnot,y Rrlženy
Svobodové psáti nesmí.

Proto odhodlal jsem se načrtnouti tuto svou, jinak velmi
neriplnou karakteristiku tvrirce a člověka, ducha i srdce, abych,
pokud stačím, napověděl zorn;i rihel, jímž jedině mriže bfti
nazírána a měŤena.

Byla člověk ndzorou!, bdsnííka zraku jako všichni umělečtí
dobyvatelé; tím jest dána privodnost, neepigonskost její tvorby.
ZmocĎovala se života pÍímo, žhavě, bez abstrakcí, kter1ich
nemilovala. Teprve později pŤistoupila v její tvorbě k zraku
melodie a fabulistika, do nichž noÍila jako do vzdušné prrisvitné
vrstvy své prvotné zňení světa.

Rrižena Svobodová zírala nouě a učila se nově zírati celf
svrij život,. Nedlouho potom, kdy jsem se s nÍ seznámil, na
počátku roku 1892, čtla mně z rukopisu první své črty: byly to
postavy viděné nesmírně živě, zachycené ve svjlch projevech
a v1irazech něk1im, kdo na ně číhal a po nich slídil, pňi horkém



rlčinu, nejinak než detektivem1 postavy pťrvodní až do grotesk-

nosti, lidi nekultivovaní, polobarbaÍi, originály ze zapadl1ilch

venkovsk1fch hnízd, podivínové, hrubci, surovci i syrovci. První

je jí  práce , , ,PohŤby. . , , ,Z t roskotáno. . , , ,H luchavky . . , , ,B laho-
.tá,'*y.., ,,Říš. tulipánkri.., jso'u jimi zalidněny; ale nemizejí

zcela ani z tvorby pozdější, z Černfch myslivcri, z povídkové

knihy Po hostině svatební.
Ríze''a Svobodová byla básníŤka v goethovském nebo flau-

bertovském smyslu slova: pí,ijímala zdkon od suého pŤedmětu.

S tím souvisela metoda jejích zápisníčkrl: stále měla pÍi sobě

tužku a skicák a všude, na ulici, v pÍírodě, ve společnosti,

zapisovala do něho, co viděla nebo co slyšela; a z takovfch

zápisníkrl pÍejímala pak celé odstavce do sv$ch prací. Tato

*.tod", kt,iré smáli se hlupáci a nedouci, nebyla metoda nikoho

menšího než Flauberta. Flaubert doporučoval sv m žákrlm, aby

zaznamenáva|i píímo pfed uěcmí prvni píímrá dojmy z nich --.

ne odstálou vzpomínku na ně. Své neteÍi, Karolině, radí nalé.

havě, aby na cestách hned první chvíli pŤed novj'mi věcmi

a lidmi si činila poznámky; a Flaubert věděl také, že jesť to

požadavek pŤísn , že k jeho plnění jest tÍeba energie, a že

vyh bajili ." *.' umělci, b!.vá to nejčastěji - z lenosti. Ale

''.lylo-ti čeho v povaze RriŽeny Svobodové, byla to lenost;

a Flaubertovu metodu prováděla z vnuknutí své umělecké po-

vahy hned od svj.ch nejranějšich počátkri literárních, kdy

Flauberta neznala ani dle jmena.

A metodě t,éto byla Rúžena Svobodová věrna celf svrlj život;

ona jest metodou i jejích posledních prací básnick1i'ch, v nichž

některá kritika chce shledávati jak1isi apriorism nebo jedno-

strannost etickou. ToLo apriorí, pokud tam vribec jest, tfká se

však jen volby námětrl, ale ne metody básnické.

A t,ato metoda Životně tvrlrčí zaručuje pracím jejím tu svěžest

a pťrvodnost, která pŤetrvává čas. Nejsou pouze dílem jedinco-

v1i,m a jeho obraznosti: básnila na nich i skutečnost objektivná,

1ejicrrz,,}i.t.ani zmocrioval se zrak tvrirkyně. Nad čím se leckdy

pohoršoval vkus kavárensky obmezen;f nebo .salÓnně vyšeptal1i'

jest zárukou trvání díla v budoucnosti: neboé ne z vkusu,
rrybtž ze síIg vzniká a žije umění.

o věcech a lidech, jež chtěla zbásniti, poučovala se ovšem
často také abstraktně, z knih, z poznání cizího a pojmového.
Ale v tomto pŤípadě nepŤejímala nikdy trpně poučení, n1ibrž
bylo jí podnětem k pŤebásnění nebo dobásnění, v1fchodiskem
činnosti m;ftotvorné. Tuto sílu primitivně básnickou, LuLo živel-
nost obraznosti měla Rrižena Svobodová ve velké míŤe: uvědo-
mělf kritik, kter1f pňečte pozorně její dílo, vidí, jak veliká část
jeho jest m1itová a baladová, jak se snuje z motivri snov1ilch,
osudov1y'ch, pňedzvěstnych, živelně a pňírodně symbolickfch.
TaLo žiuelnosÍ básnická vykazuje jí zcela zvláštní místo v české
poesii qfpravné a odkazuje ji v nejtěsnější sousedst,ví dvou
velik;fch básníŤek česk;fch, Boženy Němcové a Karoliny Svět,Ié.
Budoucnost, která rozliší čin básnicky tvr1rčí od pouhé nauko-
vosti a poučnosti lidopisné, vyjme ji určitě z kruhu ostatních
spisouatelek česk1 ch a pŤiŤadí ji k těmto dvěma bdsnííkám.

Tato básnická elementárnost souvisela co nejdrivěrněji s její
láskou k pŤírodě, s jejím smyslem pŤírodním. Milovala pÍírodu
ne jako učenec, ne jako měšéák na svátečním v1ilet,ě, ani ne jako
sentimentální básník romantik: milovala ji temnojasnou láskou
Meluzíninou jako svrij rodnf žive|, z něhož byla vyhoštěna.
Viděl jsem ji v tiché mlčelivé extasi pŤed rozkvetlou loukou
červnovou nebo zaposlouchávající se zvolna do hudebních
tajemství lesního hÍebene brdského: bylo mně, jako by Se za-
kuklovala pro nějakf svťrj pŤerod, - tak byla tváŤ jejÍ tehdy
plachá a odvrácená od všeho lidského. Z Lohoto zorného rihlu
bude musiti oceniti pŤíští literární historik veliké v1iboje jejího
slovného štětce, jeho širokého, mocného, šéavnatého deru zvu-
kově barevného: takové Alpy vržené do zamžen ch v1fšek pod-
hvězdn;ilch v Zamotan1fch vláknech; takov1f hornatf kraj severo-
moravsky, rozstoupl;i' do svěžích strání a pasek, skropen;i
blyskotavou vodou, z odlehlé dědiny; takové bohatfrské,



širokoplecí, solí kvetoucí moňe z práce téhož jména (Lumír 1899)'
která jest jedna z prvních pŤipravn1ich st,udií k Irémské zahradě.

V poslední době toužila často a častolrráte uniknouti z města
a zakoupiti se na venkově a žiti tam; ješt,ě několik dní pŤed
s1im skonem opakovala mně svrij líbezně prost1i sen: domek,

,,několik rozkvetl1ich máčkri.., kytka bÍiz, hovorná sladká
voda . . .

Roku 1913 vystěhovala se časně zjara, již na konci bŤezna,
do Statenic, aby tu mohla pozorovat od zárodku, jak všecko
klíčí a roste z ,,teplé mateŤské prsti... S jakou soustŤeděnou
pozorností, láskou a rictou dovedla pňihlížeti k pracem polního
i lesního hospodáňství, sadaňství, vinaŤství i zahraclnictví! Pro
ni byly t,o ješt,ě zbytky star1ich kultri; pro ni žila v tom ještě
stará primitivná božstva.

Tuto svou básnickou elementárnost posilovala i studiem lite-
ratury lidové, star;fch písní, pohádek, pověstí, zkazek; milovala
ji vÍce neŽ literaturu umělou. (S tím souvisela i její láska k Alšovi,
kt,erá se datuje také z jejího nejranějšího mládí, z doby, kdy
Aleš nebyl mÓdou, n1ibrž pÍedmětem pošklebkťr a urážek. Jeho
dva ,,špalíčky.. ležely stále na jejím stolku.)

Na umění měla názor velmi pŤísn , opravdu mužn1i'
Umění bylo jí pŤedevším práce, práce nikdy netuchnoucí,

nikdy nekončící.
Milovala nade vše celou svou povahou ve všem dokonalost,

a zvláště ovšem v umění. Ráda citovávala závěr Spinozovy
Etiky: všecko vznešené jest, st,ejně těžké jako vzácné; po něm
hoŤela ohněm neuhasiteln1fm.

NedrlvěŤovala proto v umění improuísací; čím více dospívala,
tím rozhodněji žádala, aby umělecké dílo slovesné by|o stauěno,
aby bylo polgfonií živlrl a složek, aby bylo podobenstvím
vesmíru, jako byl ji jím Ťímskf Panteon.

Touha po dokonalosti, zrající smysl umění velkého, pŤísného,
prohloubeného vedly ji k tomu, že své práce pÍepracovávala

pro konečné vydání Spisli. Pňepracovala tak zejména Mi|enky;
jejich první redakce jevila se jí později pŤíliš improvisac!, pŤíliš
dojmově povrchní: byla jí jen prvním, vnějškov m ještě doby:
tím látky. Druhá redakce, cht,ěla, aby byla stavbou. Tudrné
síly a možnosti látky zaujaly ji zde a je chtěla vyvinouti a vy-
vinula také v dramatickou hutnost a nosnost, v Íád a souvislost
vnitňně.lggickou. A. jen zloba nebo nedouctvÍ umělecké mohly jí
této snahy zazlivat'i nebo moh]y popirat,i jejího uměleckého
q1ltěžku. Pokud žije dílo, byť již napsané a vytištěné, v básní-
kovi kvasem tv rčího nepokoje a touhy, potud není dotvoŤeno,
a básník má nejen právo, nybrž i povinnost pňetaviti a pŤelíti
je v konečn;i tvar po vzoru a k podobě svého nového ideálu;
jenŽe lenost a po}rodlí umlčí pravidlem v básníkovi takov;i nepo--
koj, i  když se v něm ozval. . '  Ale Ťekl jsem j iž v;Íše, že těchto
slov nebylo v duševním slovníku Rriženy Svobodové.

Tvorbu básnickou nepojímala jako požitelt, n1fbrŽ jako po.
zndní, a proto byla jí neodlučitelná od jakési bolesti nebo, lěpe
od jakéhosi napětí duševního. NevěŤila, že v umění padá hned,
člověku do klína zralé ovoce, zatŤese-li se stromečkem. Stávalo
se jí ovšem často, ano pravidelně, že zmocriovala se věci naráz
bystr1fm šéastn;irm ťrtokem; ale cÍtila to jako odměnu a že
pňedcházejícího pozorování, jež konala neustále, soustavně, meto-
dicky: její zápisník nikdy jí neopouštěl a obyčejně pracovala
na těchto prvních postŤezích a z nich.

- Chtěla b!,Li uěcnd. a nenáviděla každého uh;ibání věcnosti.
Rtci, iak to upraudě bglo, Lo jí bylo podstata umění. Básník byl jí
dějepiscem lidského rodu, zvláště těch jeho členrl, kteŤí nemají
oficiálního dějepisce. Poznání básnické bylo jí nikoliv něco libo-
volného, svévolného, fantastického, n1ibrž něco stejně vážného,
opravdového a pŤesvědčivého jako poznání vědecké; ano něco,
co musilo jí.ti hlouběji ke koŤenrim bytostí a věcí, než kam až
dovede proniknouti vědec. Vyst,ihnouti pod,statu věci, jeji jeiti.
pečnosi, ne všeobecnost a odtažitost, to cítila a otila jako vlastní
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rikol básníkrlv. Čtla kdysi pŤedmluvu Maupassantovu k jeho

románu Pierre et Jean a souhlasila s tím, co tam vykládá

Flaubert o básnickém zadivání se na věci a lidi - o zadívání se

tak vytrvalém a hlubokém, až vynese na povrch poslední

bytnost té které osoby nebo věci, jež odlišuje tu osobu nebo věc

oá všech ostatních jejího rodu. V umění nebylo jí nic povrchního:

každJ' povrch hovoŤil jí o jádru a nitru, o hlubinách a koienech .-

musii isi 1en dovést vystihnout jej v jeho v;iraznosti, zvláštnosti,

jedine-čnosti. Nebylo jí nahodilostí ani ve vnějškovém světě:

všecko bylo jí zákonné a vedlo k zákonnosti toho, kdo dovedl

chopiti se klíče, kt,erf mu věci podávaly.
Éamatuji se, že si založila zvláštní slovníček barev, rozuměj

sešitek, do něhož zapisovala karakteristiku všech odstíntt barev-

n1fch, i těch nejjemnějších a nejprchavějších, jak je vypozorovala

na jevech pŤírodních, kovech, kamenech, zeminách, květinách,

kŤíálech motflích a krovkách broukri' Sestavila si tak celou

rozsáhlou škálu barevn ch odstínri pŤesně karakterisovan ch

určitfmi typickfmi jevy pŤírodními; a tuto svízelnou práci

podnikla proto, aby měla po ruce každou chvíli pňípadnf v1iraz,

ichopnf vyvolati s největší možnou pŤesností a určitostí tu

nebo onu její pŤedstavu světa vnějškového.
A tomu Ííkali pomluvační hlupáci a lenoši estétství! Jim to

bylo ovšem něco zcela cizího, neboé jim stačila hrubá pňibližnost

prvního náhodného slova. Vpravdě byli t,edy povrchními, slovně

iibovolnymi estéty oni, kdežto Rrlžena Svobodová byla duch

exaktnf.
Velmi nesympatickf b$val jí prázdnjl, ďekoračně pust , lepen.

kovf tzv. krásnf sloh rrlzn1fch lžibásníkrl dekadentního nebo

symbolického směru nebo načechran ch fejetonních kritikrl, bez.

charakterně se honících za každou bublinou mÓdy; konvenční

obrazy lžiduševní krásy nebo jemnosti, vylhávaná povznešenost

a pozérská upjatost, všecko teatrální vydražďovalo ji k odporu

a posměchu. Vribec protivilo se jí všecko nepravé a padělané;

byla od koŤene člověk poctivf ve všem všudy.

Když dostávala rukopisy verš , leckdy než otevŤela obálku'

povzdechla s komicky žalnfm pňízvukem: ,,Jen aby to zase

nezačínalo: Potkal jsem Tě v zahradách své duše... . .
K smrti odporní byli jí také její napodobitelé - a měla jich

celá stáda -, kteňí vrhali se ihned do jejích stop, rozšlapávali
její kolej, banalisovali jejÍ vfrazy a slovné objevy, tím že jich

nechápali a nemístně nebo nesprávně jich užívali. ona byla

zvyklá odměŤovati slovo a vypočítávati jeho ričinnost; těžce
nesla, zacházeloJi se se slovem nestňidmě a tŤáskalo-li se jím

pustě do vzduchu. Každjl efekt slovnf cht,ěla míti psychicky
podloŽenj' a zdtlvodněn1f; a byli jsme v tom spolu zajedno.

,,Proč jen píší lidé a nic si pŤitom nemyslí, nic pňitom necítí?
Kdy se naučí lidé v Čechách psát?.. tázala se mě nejednou,
když odkládala haldy zásilek redakčnÍch.

,,Sotva dŤíve,.. odpověděl jsem se smíchem, ,,než uložÍ fi-
nanční ministr daí z každého archu papÍru popsaného beletriÍ
nebo essayistikou."

Velmi ráda cestovala. ,,RozšiŤuje to duši,.. Ťíkala; ,,a člověk
ošidí osud a prožije o kousek života vic, než kolik mu bylo vymě-
ňeno a kolik by prožil, kdyby byl stále doma... Zvláště milovala
Itálii, kam zajela tušÍm tŤikráte. Milovala vrlbec slunce, nikdy
a nikde neměla ho dost; a pak, Ťekla mně kdysi, ,,líbí se mně
naivnost italského člověka, It,al jest naivní i tam, kde by byl
Seveňan afektovan1f a teatrální...

Zpočátku ovšem staré v1ftvarné umění italské ji okouzlovalo,
jakož vrlbec byla qftvarně neobyčejně vnímavá; ale nezanedbá-
vala proto nikdy horkého pŤítomného života, zvláště lidového,
a později měla pro tento živel mnohem více zájmu než pro
musea. ,,Vypozorovala jsem,.. Ťekla mně jednou, ,,Ža po
museích se vláčejí většinou lidé staŤí, nemocní nebo nešéastní,
ti, jimž život minul nebo kteŤí se s ním minuli; mladí a šéastní
sedávají doma, nebo cestují-li, odbfvají si musea jako školní
tilohu a nejraději chodí za školu...

Její první návštěva v cizině platívala ne museu' nfbrž trhu



zélinovému, květinovému' ovocnému, rybáňskému. Kde jest t'u

piazza d,erbei b1fvala její první ot'ázka v cizim italském rněstě.

Lid zajímal ji později mnohem více než staré umění v;iltvarné,

ačkoliv i na ně hleděla jalro na zpňít,omněly žiuot minulosti.

Nemohla se nasytit podívané na dělnílry pŤístavní, prodavače
pouliční, muže a ženy trhovce, kteiÍ se sešli do města z okolí;

ráz postav, skladba tělesná, postoj, posun i ňeč, šat i rytmus

chťrze, to všecko k ní hovo}L\o; ze všeho snažila še vyčísti něco

o jejich životě i umírání, práci, osudu, bytu hmotném i duševním.
A umělá také s lidem hovoŤit se zvláštní teplou, nevylhanou

riÓastí. Každj. poznal brzy tuto pravdivou srdečnou notu,

a zjihli obyčejněi nepÍístupní a uzavŤení. Zprlsob, jak;im rozprá!

věla s prost;fm lidem, byl obyčejně zvláštně opravdov;|' a drl-

stojnf : uctívala v něm jeho utrpení, jeho těžkou sudbu životní,
jeho skrytou ušlechtilost; blÍžila se mu' Ťekl bych, s obÍadnou

uctivostí.
Kdysi šel jsem s ní po tržišti terstském, kde stálo ve svém

p-Íísném ponurém kroji několik chudfch 1en slovinsk;ich ze

vzdálenějšího okolí, ztepiljrch a graciésních i ve svém ponížení.

Zahleděla se na ně a Ťekla: ,,Jsou jako antické sochy. A jsou

krásné, protože nesou utrpení kolika mrtqilch pokolení, pŤiko-

van1ich k tvrdc lakomé zemi. Hleďte, tamta má tvar podobnf

antické Karyat idě z Erechtheionu... . .
Mohla-li prodleti v některém cizím kraji nebo městě, hleděla

se vždycky seznámiti s člověkem, kter;f znal co nejvíce z jeho

pŤítomnosti i minulosti, obyčejně se starcem, jenž byl; jak Ťíkala,

Homérem kraje, mnoho pamatoval, mnoho pozoroval, mnoho

soudil a pŤemítal. Tomu kladla pak bezpočtu otázek, ten musil
jí vypravovati do neomrzení kroniku dědiny, rriěsta, krajiny,

e všuae ji zajímala zvláště souvislost člověka se zemí, s pridou,

s minulostí; z nícbž roste, Ťekla mně kdysi, stejně zákonně jako

rostlina.

Neměla ráda uměleck;i'ch formulek a dokonce již opovrhovala
všemi uměleck1fmi recepty. Pamatuji se na žerty a vtipy, kte-
r;fmi nás častovala - mne a paní B. -, protoŽe jsme jednu
dobu doporučovali novoklasicism jako lék proti umělecké anar-
chii určitého hystericko-epileptického směru české literatury.
Jednou na procházce vorlick1imi lesy uviděla paní B. kouŤ a pt,ala
se ji, z čeho je. ,,Z milíŤri tv1ich novoklasick1ich povídek,.. zněla
rozpustilá odpověď.

To neznam ená,že by byla necítila zákonnosti umělecké tvorby.
Cítila, ale zákonnost ta nebyla jí dána nijakou pojmovostí
apriornou: ta vytváÍela se jí r'určitém pfípadě jedinečně z ur.
čit,fch konkrétních prvkri látkov11ich, ričelov1fch, básnickfch.
Umělecké dílo rostlo jí ze sebe rrlstem organick m, nejinak neŽ
rostlina nebo živočich, logikou tepla, světla, lásky.

Nenáviděla těch, kdož to tahají, jak Ťíkala, ,,z hlavy nebo
z paLy,, - umění neživotného, které chce pňesvědčovati nebo
musí piesvěclčovati pojmovou dialektikou, rozprávkami a ká-
záními, poněvadž nedovecle toho, čeho jest jedině tŤeba: okouzlo.
vati, podmariovati, zažehovati živou jiskrou básnické pfítom.
nosti a umělecké názorovosti.

ona tvoŤila z nesmírné ldskg a sgmpatie suětoué, Její žhavá
duše vňela a kypěla neustále a pňelévala se ričastně v cizÍ lidi
a věci; žádnj' a žádná nebyli jí dost nepatrní a ubozí, aby jich
nepomilovala, neprožehla, neprosvítila sv m žárem. Dovedla
se vcítiti, vmysliti, pÍevtěliti v bytosti nejvzdálenější. Uviděla
na pňíklad chudého potulného Japončíka; byla vzrušena čímsi
liclsky jímav1fm, uboh m, mil1im, teskn m na něm; a nyní
dychtila celou myslí poznati jej ze všech životnich stránek jako
určitou karakteristickou strunu božího světa. Ažije pak skutečně
nějakf čas jen a jen jím a v něm. A stejně vzrušovaly ji i osoby
historické, dávno mrtvé, stŤedověké nebo renesanční, umělci
nebo mniši a světci. Takto poznala ne abstraktním poznáním
knižním, n1fbrž skutečn1fm prožitím, láskyplnfm ponoŤením se
do jejich rázu, docítěním a domyšlením ho iadu .r,Jtit.yct' áuchrl
tvrlrčích z nejrriznějších oblastí životních. Takto prožila na
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pŤíklad Rembrandta' Ncbyl jí mrtv;im věděním, n;fbrž životnou
hodnotou stále plynulou, která jí pomáhala karakterisovati živ1i
dnešek. Šel jsem s ní na pÍíklad ulicí. Uviděli jsme vlhk;f, temn1f
dvorek v piedjaŤí, v koutě klímajícÍ unavenou staienu, nedaleko
nÍ odkutálelo se klubko bavlny, po němž vztahovalo ručku
malé dítě, nemluvně ještě usazené na zemi' a do něhož zatínala
drápek stará rezavá kočka' ,,RembrandJ,..Ťekla; a byl to opravdu
typick)i Rembrandt nejen zvláštně sepŤedenou hrou světla,
barev a stínu, n1fbrž i podivně tesknou melancholií té scény.
Kdo umí čísti, nalezne v jejích pracích plno obdob tohoto
krásného, bohatého a živého zprlsobu zŤení a hodnocení věcí.

Neměla ráda mlad;fch lidí pŤinášejících jí beletristické pokusy,
jež byly zpovědí nebo autobiografií nebo jinak lyricky obdivně
obÍraly se velectěn1fm náročnym a d ležit,ostně nadut;im JrÍ
svého privodce. Těm Ťíkala ,,kočičí.. a smávala se: ,,olizuje se
tam cel1f jako umorousaná kočka...

Jí byl umělcem ten, kdo dovedl si zamilovati někoho zdánlivě
zcela nezajímavého nebo i odporného, metaňe, žebráka, staŤenu,
a sqim uměním zprisobiti, aby sis ho zamiloval i ty, kterf jsi
ho nikdy neviděl.

Když jsem se s ní seznámil na podzim roku 1891, čtla a milo-
vala jen Rusy: Gogola, Turgeněva, Gončarova, Tolstého, Dosto-
jevského a Puškina i Lermontova (později pňistoupil k nim
Čechov, snad ještě vŤeleji milovan ); a naprosto neměla ráda
Francouzti, ačkoliv znala velmi slušně francouzsky jako žákyně
smíchovského kláštera Sacré Coeur a abbé Fauvina, tehdejšího
lektora francouzšt,iny na české universitě. od Francouzrl byla
odpuzována smyslností jejich námětri, věčn1im tématem man-
Želské nevěry, rozvrácenych rodin, pohlavních zvrhlostí; byla
srdce velmi čist,ého. A trvalo dlouho, než pňekonala tento odpor;
a plně nepŤekonala ho nikdy. Ale později uznávala, že mají
silnou literat,uru dušezpytnou, že jsou mezi nimi velcÍ a hoÍcí
kritikové pÍirozenosti člověkovy i skladby společenské a že

mohou učiti metodě a kázni umělecké jako objekt,ivisté pov1ftce.
V tomto smyslu cenila vysoko Balzaca, Flauberta a Maupassanta;
jen Stendhala a Zolu nechtěla čísti nikdy. Pňesto i v pozdních
létech sl;fchal jsem od ní, že ruská literatura má ,,více života..
a ,,bezprostÍednější vztah k životu.. a ,,širší lidství.. než fran-
couzská . . .

V poslední době její churav1i zrak činÍval jí z četby martyrium
(mívala po delší četbě pravidelně mučivé migrény) a znemožĎoval
jí četbu rozsáhlejší a soustavnou. Tu obyčejně jen pŤemítala
stránky nebo čtla z knihy jen riryvky; často první mravně
ošklivá nebo nepravdivá stránka jí stačila, aby odložila knihu
s odsudkem. od kteréhosi žáka Tolstého, kter;.i Žil dlouho v jeho

domácnosti, slyšel jsem, že právě tak čítával romanopisec jasno-
poljansk;f a stejně tak spěchával s odmítnutím; ale zŤídka prjl
se pňitom mflil. Mohl bych potvrditi totéž o Rriženě Svobodové.

Později milovala velmi Pana Hamsunova; svou elementár-
ností, svou pŤírodní mytičností a symbolikou. svym alogismem
vášně byl jí blízek. A z lásky k Panovi pŤečtla i pozdější jeho
romány, od Benoniho až do Unter den Herbststernen, a velmi
se jimi bavila; vypravovala mně alespoů s.rozkošn;im humorem
v létě 1909 na Skalce jednotlivé scény z nich.

Ze starší německé literatury měla ráda jen Goetha a Heina;
z nich uměla celé strofy zpaměti. Z moderních Němcrl jen něco
z Haupt,manna - hlavně Hanneles Himmelfahrt se jí líbila
v době, kdy vyšla - i z Dehmela a George; ale ty znala tuším
zlomkovitě. Jednu dobu leckdy čítala i Altenberga a nezapo.
menutelně reprodukovala mně grotesknost některé z jeho básnÍ
v prÓze. Jinak soudy její o básnících veršovcích bfvaly myslím
dosti náladové a pŤíležitostné: jak právě ten kterf pŤiblížil se
tomu, co ji v tu chvíli citově zajímalo. Ale dovedla čísti také
s velikou soustŤeděností a měla i vzácn1f kritick1i dar ,,čísti mezi
ňádky..: umění pravého a vlastního v1ilkladu.

V pozdějších letech měla ráda moderní francouzské drama pro
vlastnosti již uvedené: hoŤkou kritiku člověka a jeho pŤiroze-
nosti, lidskf dušezpyt, kterf se nezastavuje pÍed pŤedsudky



74 a konvencemi. Proto líbila se ji Becgueova Paňížanka, proto
měla ráda některé hry od Porto-Riche, Curela, Donnaye, Her.
vieua, Guinona. Starého Adama rozbírala mně kdysi scénu
po scéně; a taktéž Donnayovo Paraitre. A jeden z našich posled-
ních rozhovorri byl o Curelově Nové modle: o tom, jak tu doznívá
Corneillriv Polyeucte, kt,erého jsme čtli spolu pŤed lety.

Ale nejvíce snad z celé moderní francouzské literat,ury jímala
ji Jammesova povídka ,,Clara d'Ellebeuse... Některé věty z pňed-
mluvy, plné sprost'nosti srdce a pokory pÍed Bohem, znala
zpaměti.

Historického dramatu a románu nemilovala. Říkávala, že
nejlepší česk1f hist,orick román jsou Palackého Dějiny národa
českého; a já s ní v tom souhlasím. Když historii, tož á la Shaw:
viděnou nekonvenčně a protikonvenčně, bez sentimentality, bez
heroisujÍcÍch šablon, historick;f včerejšek pojíman$ prostě lidsky
jako dnešek bez zvětšujících skel; ukazující, jak život byl všude
a vždycky stejn1f, jak v něm vždycky a všude vítězily zdravé
i dravé pudy a síly člověkovy.

Shaw byl vribec v posledních asi dvou letech její miláček.
Ještě v listopadu a prosinci, těsně pňed svfm skonem, pŤečtla
Ťadu jeho her v bezesn]1ich nocích, kdy t,rpěla nesnesit,elně
(,,pŤedstavte si, že celé vaše tělo jest jedin bolavf zub..),
a vypravovala mně o nich; milova|a odvahu jeho společenské
kritiky, která se nezastavovala pied ničím, jeho anarchii z pŤí-
lišné lásky k pravému plnému životu, jehož nikde nenalézá, jeho
paradoxní vtip, kter1f jest zakuklenf děIník lidství a společenské
spravedlnosti, jeho laskavou jemnou moudrost pod škraboškou
v1istňedních pošetilostí. ,,Tam vám si lidé ňíkají ta největ,ší
grobiánstva do tváÍe a neurážejí Se proto,.. pravila. A líbilo se
jí to: cití se jen pŤedstaviteli jakési vyšší nadosobnÍpŤe, již musí
probojovat. A jindy: ,,Všude jinde ňíkají lidé, čeho nemyslí. Ale
u Shawa Ťikají někdy tu svou poslední pravdu, kterou tajíme
i pŤed sebou...

Byla pňečistélro srdce a jako všichni takoví blažení lidé
veselá,.radostná, žertovná. Měla umění smíchu; smála se ráda
a mnoho' a došel-li jí někdy smích, bylo to jen tehdy, když se
setkala se zlobou a podlostí nadprrlměrně velikou. Jen tím
vysvětluji si,, že unesla svrij pŤet,ěžk! život, jehož bňemeno
stačilo by zcela dobÍe na osm nebo deset lidí. Prof. D.' její lékaí,
kter1i znal dlouho její kritick;i stav zdravotní a viděl ji pŤitom
horečně pracující ve spolcích pÍi díle nejen vyčerpávajícím síly
tělesné, ale i rozrušujícím duševně a mravně, žasl nad její nesmír-
nou v lí, nad její energií zcela v;.ijimečnou. Pramen této energie
byl v jejím čistém nitru, v jejím spanilém srdci obráceném
k Bohu. Jen tak, opakuji, bylo možno, Že po dlouhá léta nesla
trojí tíhu práce, utrpení tělesného i hoŤe duševního, pod níž
zhroutil by se každj' druh;f.

Měla nevšední smysl pro směšnost a měla ve veliké míŤe
talent, komičnosti, tj. viděti směšnost a vysloviti ji nebo zná-
zorniti ji. Dovedla ji někdy napodobiti i herecky, slovem i po-
suřkem. A sama ráda vym;išlela komické situace nebo pŤet,váŤela
v komické ty, které nalezla. Měla i ráda drastickf vfraz obrazn1i,
kter1f shrnul v karikující linii nebo vypuklinu rozptflenou
situaci; ale i melancholii humoru a jeho tesknotě dobŤe rozuměla.
Líbily se jí věty takového rázu: Ačkoliv mne nepozdravil, pŤece
jsem mu poděkoval. Ráda také Ťíkala obdobně jako malíÍ
Pellerin v Sentimentální v1ichově: ,,Žlué umělcova není žluť
měšéákova. A ona to byla zatim moclrá,.. dodávala se smíchem.
Její mi}áček b val z Rus 'Gogol a od něho naučila se snad vÍce
než od Turgeněva, s nímž ji spojovala dosti pochybně kritika.

Dovedla.b1ft,i šéast,na nepatrnostmi jako dítě; jakoŽ vribec
měla mnoho dětslr1fch rysrl ve své povaze. Dětská naivnost,
sladká sprostnost libezné mysli a spanilého srdce jest také
poslední mravní ovzduší jejího díla; a v tom jest mně piÍpověď,
Že dí]o to nezestárne a zachová si svou vrini a rosu i po letech.
Neboé všecko zmrzi snad časem - s]ídná pronikavost intelektu
i d)imnf žár obraznosti - všecko, vyjma pokornf postoj a posun
víry a lásky životné. Neznala hrdosti a ráda se pokoťovala;



měla vribec mnoho talentu ke kŤeséanství. V mládí modlívala se
jako dítě, které bralo doopravdy legendy svat;fch, jež čtlo, aby
jí dalo nebe milost mučednictví; a dobré nebe vyplnilo jí t,uto
prosbu s ochotou věru až pŤíliš neskrblivou. . .

Ze základních rysri její duše byl nevšední entusiasm. Ráda,
nesmírně ráda b1ivala nadšena a nenáviděla ,,mrož 

.., rozuměj
lidí chladně zpytav ch, nedružn1fch, pochybovačnfch. Protivilo
se jí to, čemu iíkala po Nietzschem ,,Geist der Schwere..: k vJ'.
bojrlm životním cht,ěla, aby se šlo lehkfm tanečním krokem.
Zvláště ráda měla mládí s jeho velik1imi možnostmi; drlvěŤovala
mu neobmezeně, a lásky té a d věry té bylo velmi často zneužito.
Viděla někdy talent tam, kde jsem se ho nemohl dohledati. Ale
pravda: omyl nesvědčí pňece proti entusiasmu? Mflka zabíjí
jenom matematika, kterf se dopočítává skutečnosti; ale ne-
dokazuje nic proti entusiasmu, kter1f jest životní věrou a dušev-
ním teplem, bez něhož není možno někter;fm básníkrim žíti
a kvésti.

Velmi protivní byli jí fĎukalové, lidé sentimentální, rozmaz-
lení a rozmarnÍ, bolestínové, náladoví a stále něčím unavení;
byli jí jen maskovaní sobci a lenoši. Život byl jí něco, co se
musilo bráti ritokem, a každ1i den znova ritokem. K dí1u musil
jsi bfti neustále pohot,ov;il. Dobňe bylo kdesi Íečeno o ní, že byla
génius dělnosti.

Albert Sorel ve své krásné knize o Mme de Staél upozornil
na to, jak se první silné dojmy z dětství snadno zakot,vují
v duši a pŤetváŤejí v životní idedl. Podivaná na šéastné manžel-
ství jejích rodičú byla kvasem, z něhož vyrostla paní de Staél
,,utopie štěstí v manželství.., jak pravi francouzsk1f historik;
hnala se za ní cel;f život.

Pozoroval jsem cosi obdobného u Rriženy Svobodové. Šťastni'
rodinn;f život, kter;f prožívala jako dítě, zakotvil se v ní jako
silná blažená vzpomínka; a ta vracela se v pňedstavách zralé
ženy jako jedinj' pravj.v1iraz životného štěstí. Pohled na rodinnf

rozvrat prlsobil na ni stisněností až mučivou; zlo pŤÍtomnosti
viděla v poklesu mravnosti společenské, která rozleptává ritvar
rodiny; celého štěstí nebylo jí mimo rodinu. V poslední době
patrněji a patrněji pojímá tragiku ženy jako zl;i pňípad životní,
kdy jí byla znemožněna práce na lepším pňíštím lidství v rodině
a rodinou; zvláště v knize povídek Po hostině svatební jest
to patrné, a bylo by to tuším bfvalo zpŤízvučněno i v ko-
nečné redakci Irémské zahrady.

Velcí muži mívají kult sqfch matek; a velké ženy pěstují
často lásku až blouznivou ke sv1im otcrim. I v tom byla R žena
Svobodová věrnou obdobou paní de Staěl, která zbožíovala
a zbožšéovala svého otce, ministra Neckera, až na pohoršenou
všech clrladn1fch pozorovatelri'

Necker Rrlženy Svobodové byl Jan Čáp, Ťeditel panství
premonstrátri, nejprve v Mikulovicích na Znojemsku, naposledy
na Strahově v Praze, kdež zemŤel roku 1880 v čt,yŤicátém
druhém roce věku svého.

Jan Čáp byl, jak mně Ťekli pamětníci, krásnf muž jiskrného
oka, odvážnf a statečn;f , vynikající nad své okolí bystrostí rozumu
i pŤímostÍ a nebojácností povahy, pŤesvědčením a sm;fšlením
liberál, kterého osud postavil do kněžsk;.ich služeb a pŤipravil mu
tím nejeden hoŤk1i konflikt. Řádu sloužil s vzácnou poctivostí
a tak, vfjimka v tehdejší době a ve sqÍch vrstvách, neobohatil
se ve svém riŤadě.

Byl buditel národní i hospodáŤsk . Sedláky a chalupníky
v Mikulovicích i okolí učil nejen racionálně hospodaŤit, n1fbrž
i hrdosti lidské a národní. Pamětníci znojemští vypravovali mně,
jak drisledně vracíval hejtmanství znojemskému německé pÍípisy
a jak poÍádal sbírky i slavnosti národní pŤes zákazy riŤadrl
a nelibost pŤedstavenjrch. Když odcházel z Mikulovic do Prahy,
cítili staŤí sedláci z okolních dědin, že zLrácejí v něm otce,
učitele, zastance; a několik obcí jmenovalo jej tehdy čestn1i'm
občanem.

Tento jar statečnJr muž byl nejen literárně vzdělan1i, nybrž
i básnicky nadan1f. Rrižena Svobodová chovala zažloutl;i sešit



jeho básní v prÓze německy psan1ich, v nichŽ se jinoch sedm-

''a.ti- dvacetiletf zpovídal ze svého světobolu; bylo to všecko

sice básněno v běžném tehdy rázu romantickopesimistickém,
blouznivě a pateticky, ale vyraz mladého Jana Čápa nebyl bez

síly a vfmluvnosti básnické: pÍipomínal kupodivu často ně.

mecké básně Máchovy.
Později psával Jan Čáp satirické verše česlré;' posmíval se

v nich zvláště rád rrlzn;|'m čern;ilm špinavost,ern nebo směšnostem

bílfch kuten a slyšel jsem, že psával i poliťicky satirické verše,

kt,eré prf bfvaly otiskovány v Humoristick1ich listech. Rrižena

Svobodová byla pyšna na svého otce a ňekla mně lrdysi, ukazujíc

na sebe, Že ,,jablíčko nepadlo daleko od štěpu...
Ráj měl bfti podle piání autorčina ,,knihou poděkování..

tomuto nevšednímu otci, kter učil dceru ctnostem národním

i lidsk m, z jehož rist slyšela ponejprv jmena rekri, polobohri,

básnÍkťr a myslitelrl a jenž jí sv1|rm životem v dětství ztělesfioval

tyto vyšší bytosti. Naneštěstí jest torsem; dospěl jen prahu

druhého dílu, Strahova, kter1i měl bfti teprve cele věnován

otci.

Byla hluboce a pokojně zbožná, ne církevně, ani obŤadově,

n1fbrž vnitrem a životně: prací, dílem, tvorbou, postojem od-

dánosti a pokory pňed Bohem. Byla prosta vší titánské pozy.

Dělnou láskou milovala člověka, dělnou láskou koňila se Bohu.

V prosinci minulého roku citovala mně pŤi jakési pŤíležitosti

slova BarboŤina ze závěru Shawovy komedie Major Barbora:

,,Až zemru, ráda bych, aby byl on _ rozuměj B h _ dlužen

mně, ne já jemu; a odpustím mu, jak se sluší na ženu rného

stavu... Pravil jsem jí, narážeje na její rimornou vysilující huma-

nitní práci posledních let, vraŽeclnou pŤi její chorobě: ,,Ta slova

měla byste tuším právo Ťíci vy Bohu, až zemňete... A ona na to

s velkou vážností: ,,Ale já bych jich nikdy neŤekla: jsem mu

nesmírně vděčna za to' že mně dal pŤíležitost k práci a

k oběti...

Kdysi, když trpěla mučiqfmi bolestmi, rozhovoŤila se se mnou
o sebevraždě. Pravila mi tehdy, že nechce se zabít ani pŤi nej-
větším utrpení t,ělesném nebo duševním; jen snad, kdyby byla
odsouzena nevinně k potupné veŤejné smrti na popravišti, vzala
by, kdyby mohla, jedu, aby jí unikla.

Její duše byla od koňene statečná a krásně zdravá.

Ale byla také hluboce pŤesvědčena, že mravní a duchovní
vesmír stojí sprauedlnosti a že není spásy pro člověka z vnějška,
nybrž jedině z nitra jeho: neustávajícím, neumdlévajícím vnití-
ním sebezdokonalováním. V tomto směru jsou karakt,eristické
pro ni vět,y, kt,eré vepsala věnováním jedné své pňíbelkyni na
titulní list, Posvátného jara: ,,Uvě'Ť, že pod zákonem věčné pŤí-
činnosti zrodí se z lidstva čas od času Buddha, kter;fi probudí
lidstvo, upadlé v nevědomost, novou moudrostí. Buddha není
jméno. Buddha je sIau duchouní a je to stupeĎ nejvyššího qfvoje,
jehoŽ mriže duch lidsk;f dosíci. Buddha znamená,osvíceny. nebo
ten, kter;i dosáhl ,nejvyšší moudrosti. nebo ,absolutní.. Každg
z nds mťtže se stdti Buddhou.,, Byla pŤesvědčena, žev tomto životě
se rozhoduje o pÍíštím stavu duše po smrti a že rozhoduje o něm
jedině duše sama: svou vnitŤní tvorbou a prací na sobě. PÍesvěd-
čenÍ toho získala záhy z Platona, kter;i byl její zamilovan;il
filosof, a později zesílila si je studiem náboženské filosofie in-
dické. A v tomto smyslu bez navy usilovala o svrij vnitŤní
r st a svou vnitŤní dokonalost; neustále uvědoměle pŤekonávala
Ieniuost a bdzefi, v nejrrlznějších tvarech a zpiisobech, takže
posléze, mohu Ťíci s dobr1im svědomím, tyto dvě základní
neŤesti lidství, tyto jeho pravé a vlastní hŤíchy proti Duchu,
byly jí cizí.

Neznala lenosti ani těIesné, ani duševní. Nejenže neustále
pracovala, ale odpírala si čím dále tím víc všeho osobního po-
hodlí, jehož vymáhalo si její tělo vyčerpané a nemocné. Churavci
propadají jeho potŤebě riplně: ona však stupriovala své sebe-
zapÍrání stejnou měrou, jakou rostly její bolesti tělesné a jeji



utrpení. PÍišla na pŤíklad domrl o pril tŤetí odpoledne k smrt,i
vyčerpaná z kanceláŤe nebo morné schrize spolkové; pojedla
něco málo a ulehla; ale vstala tŤebas po pěti desíti minutách,
kdyŽ zazněl telefon nebo ohlásila se návštěva často hodnoty
nejpochybnější'.. Nežila požitku, žila tvorbě; nežila sobecky,
n brž nadosobrrě: ričelu a ideji.

Neznala také lenosti v duchoudm smyslu; tím míním: lpění
na pňejat1 ch názorech a soudech, setrváváni na svém starém
poznání, nechué ke kritice a ke všemu novému. Naopak: byla
modernistka v pravém bytostném slova smyslu, čímž rozumím:
pÍezkoušívala ráda a ochotně své názory, podrobovala se po-
znání vyššímu a drikladnějšímu, ráda a ochotně se opravovala
i nechávala se opravovati, staré tradice chtěla pŤetavovati
a pŤezkoumávati ve v1fhni pŤítomnosti a jejích potňeb. Nemyslila
si, že jest ňečeno o něčem poslední slovo; a v poslední době
zajímala se mnohem více o Nov1f svět než o Star1i. Amerika
mocně ji vábila a několikráte mně Ťekla, že by ji ráda poznala
z pÍímého názoru. opatňila si Ťadu děl o americké mentalitě,
dílo Miinsterbergerovo aj. a vášnivě je studovala. Zvláště se jí

líbily na Americe vyšší formy soužití muže a ženy,vyšší,ušlechti-
lejší pojímání manželství - staré smyslně požitkáŤské erotické
ritvary evropské byly jí vždycky odporné, ale v poslední době se
jí pňímo hnusily - a pak nábožensk1f kvas, kter m jest, cele
prostouplá tato země. o těchto dvou stránkách americké dušo
mnoho mně vykládala a vždycky se zanícením.

Byla celou svou duší vášnivá melioristka. Byla pÍesvědčena,
že z|o, které nalézáš ve světě, není nepohnutelné a neodstrani-
ťelné, že není tu od věčnosti pro věčnost, že není dáno a zaručeno
skladbou vesmíru, nfbrŽ že trval1im risilím lidskfm jest možno
vymít,nouti je z něho a postoupiti sv1im dědicrim a následníkrim
svět a život lepší, neŽ jak jsi je pŤijal od svfch pŤedkrl. I po
této stránce byla jí blízká Amerika Jamesem a jeho pragmatis-
mem, kteréhož však, pokud vím, pÍímo nikdy nestudovala.
(PŤed léty donesl jsem jí Boutrouxovu monografii o Jamesovi,
ale nevím ani, pŤečtla-li ji celou. U filosofri zajímala ji ostatně

vŽdycky více osobnost než nauka; byla podstat,ně člověk ná-
zorovli.)

Cizí byla jí také zbaběIost ve sv;irch nejrrlznějších formách.
Byla rytíňskf pÍítel; netrpěla čeledínsk1ich a domovníkovsk ch
mravri české společnosti: klepaiení, pomlouvání nepÍítomného
nebo jeho ironisování. Byla-li pŤesvědčena o něčí opravdovosti;
dovedla jej obhájiti za jeho nepňítomnosti, ritočilo-li se na něho.

Ale neznala ani zbabělosti tam, kde jest skoro obecná v našem
věku a v našem typu lidství: mÍním zbabělosti pÍed bolest,í, pied
utrpením tělesn1fm. V tomto směru, zdá se mně, bylo v ní něco
až neevropského. Veliké bolest,i fysické snáše]a často celé dny,
a slovo náňku jí neuniklo. PÍipomínala mně tu poněkud Čířany,
kt,eňí pr1i se podrobují pokorně utrpení, poněvadž bolest poklá-
dají za klam. A největšímu množství Evropanťr jest, ona je-
dinou skutečností!

Nebyla také zbabělá pŤed smrtí; nebála se jí, stokrát a sto-
krát, mne o tom ujistila: věděla, že jest jen jin;fm slovem pro
poslední spravedlnost, která vyplĎuje risilí celého života člově-
kova. Poměr její k Bohu i k smrti byl iržasně pokojnf, jasnj.,
dalekozorn1i. Nebála se smrti, ačkoliv nebo lépe protože milovala
život. Milovala jej nesmírně, nad všecko pomyšlení a nezapírala
toho nikdy, Žtta velmi, velmi ráda a pŤÍmo radostně; měla
k životu, jak jsem již Íekl, bezprostiední hork1il poměr básníka
milence, ne odstup člověka abst,rakcí a pojm . Kolikrá'te íekla
mně s krásnou nezapomenutelnou riěhou v hlase, ukazujíc na
pokojnou krásu oroseného jarního jitra nebo na rozhoňelé
milostné slunce letní, strhující všecky tvary zemské ve své
světelné peĚeje a rozpouštějící je v nich: ,,Ještě chuilku bgch rdda
s udmi poži la, .  , , ,

Cít,ila hluboce, bytostn é sociáIně- ne povrchem, heslem nebo
z mÓdy, jako dnes pŤemnoho lidí. Její sociální cítění plynulo již
z její nesmírné šíré sympatie ke všemu živému: nic jí nebylo
osamoceného ve vesmíru, všecko jí souviselo a se doplůovalo,



E882 všecko spínala v pŤíbuzenství. HoĚel v ní mocnJr žár lásky
světové, kterf toužil po životě hlubším a hlubším, mocnějším
a mocnějším, radostnějším a radostnějším, širším a širším. A to.
hoto lepšího života nebylo jí, pokud nespravedlnost sociální
odnímala komukoli možnost radostného tvoŤivého života, života
v plném a vlastním slova smyslu, ne pokoŤeného a zlomeného
lŽiživota.

Nám všem jest vlastní větší menší rozpor mezi kultem duše
a sociálni reformou; veliká ňada inteligentrl nedovede obojího
srovnati a v sobě zharmonisovati; a jsou dokonce lidé, jimž
jedno vylučuje druhé. Ale u ní byl mezi obojím nejkrásnější
soulad, a to proto, že ji duševní kultura nebyla založena na
požitku, nfbrŽ na tuorbě, Podle ní krásu, zdraví, sílu, zmocněnf
život bylo tÍeba uslcuÍečůoaali i mimo sebe, ve vnějším světě -
jen pak byla opravdovfm majetkem tvého nitra, tvé duše: dÍíve
nikoliv; kultura duše dovršovala se ji činem - bez něho nebyla
jí celá, nebyla riplná, nebyla pravá. A dobŤe pochopená socialisace
nebyla jí jen hmotnf blahobyt vrstev nejširších, nfbrŽ pfedevším
vnitŤní osvobození duše kaŽdého člověka pro tuorbu žiuotnou.
Takto _ ze samého nitra své silné tvoŤivé duše - sjednotila si,
co jinfm, slabším, se rozpadá ve svár. Jak uzrávala, tak mizel
u ní romantickf rozpor mezi podmětem a pŤedmětem, mezí
nitrem a vnějším světem, mezi jd a společnosLí. Tat twam asi -

to jsi tg - slyšel jsem ji nejednou zašeptnouti, když stanula nad
bídou hmotnou nebo duševní, nad žebrákem, mrzákem, ubo-
Žákem. A její sociálně humanitní práce poslední doby vyplynula
pŤímo jako drlsledek z jejího rozšíŤeného a očištěného názoru
na umění a kulturu duševní.

Její touha učiti se, rrlsti, zráti neznala opravdu meze; v době,
kdy u jinfch hyne každá touha, ona žila ještě plnfm a celfm
životem duchov1fm. Myslila, pracovala, tvoŤila, toužila tam, kde
jiní již dňímou. Mriže takové touze bft,i hranicí hrob? VěŤím'
že ne: vesmír sám ochudil by se o sílu nejvzácnější.

Smrt její dovedu pochopiti pouze takto:
Vyčerpala všecky zemské zdroje a prameny poznánÍ' všecko,

co mohl její bytosti dáti náš mravní a intelektuální svět. UŽila
všeho, vytěžila všeho pro svŮj rrist; a tak uzrála a jako zralf
sladkf plod pŤetížila rodnou ratolest a oddělila se od ní. UstŤe-
dila se na sebe a pŤevážila nás; dnes jest, svět pro sebe a podléhá
jinfm zákonrlm, jiné duchové perspektivě, jinjlm formám na-
ziránl a sebeuvědomování. Jest poučována bytostmi a ději, které
pŤevyšují naši pŤedstavu.. 

Rípeness is alt _ bÚti zraly je ušecko, praví Shakespeare
v Králi Learovi. A její smrt, není pochyby, jest jen vÝrazem
její vnitŤní zralosti.

Žije a prlsobí jinde zmocněnějšími silami v širších kruzích,
ve vyšších oblastech - jinde, kde jest jí snad vice potŤebí
lež zde.




