
'1!6 tr}Ílo jaroslava Vnchlického.

Paní a pánové! Nerad bych promarnil tu čtvrthodinkrr, kt,erá
jest vyměĚena mé slavnostní ňeči, piemíláním frází a superlativťt,
jaké obyčejně sypou do obecenstva slavnostní iečníci. Tím
urážejí nejen je, n1fbrž snižují i toho, koho chtějí oslaviti. Jedin;ii
dristojn;i zprisob uctíti ducha rázu Vrchlického jest zamysliti
se nad jeho básnick;im osudem, proniknouti k jeho tvťrrčímu
typu, zvážiti, čím nám byl, čím nám je i čím nám nemťrže již
byt. Skloniti se vděčně pÍed dovršen;im včerejškem, ale uvě-
domiti si i práva dneška na nové vlastní dráhy v;fvojové.

Již to, že Vrchlickf setkává se od začátkrl své dráhy aŽ do
smrti, ano i za ní, s kritick1im odporem, mluví jasnou ňečí, že
jest' zieu reuoluční, že nějak porušil sv1/m vystoupením, sr'ou
tvorbou posavadní českou básnickou tradici. Jaká jest česká
poesie pňed Vrchlick;;im? Placlrá, teskná, poclrmurná, zadumaná,
spíš k vnitru než Ir vnějšku, spíš ke sn m než ke skutečnosti
obrácená, jak jinak nemohlo ani b1iti u národa meditativného,
Žijícího ve vrcholnyc]r chvílích své minulosti sm.vslem vnitňnínr,
u národa poloubitého, vracejícího se po smrtelné lethargii do
života. I(do je na piíklad Kollár? Pathetick11i moralista, věštec
a r'isionáí' svélro panslavistického proglamu. . . nerrí-li nálrodou
tllrladn1|i hračkáňsk1ii erotik ražby skoro šosácké. Kdo Mácha?
Dtlclr zmučen1f až do krve metafysick1imi záhadarni lidskélro
bytí, pť.ed nímž se šklebí Život jako propast zhouby a zmaru.

I(do Čelakovsk1i? Bystr1i, l1bezn;i, graciésní, vtipn;f, rozmarn;i, 147

ale i poněkud maloměstsk;i biedermeier, syn a dědic jedné čás.

tečky Goetha. Kdo Erben? Básník jistě velilré libeznosti a spa-

nilosti, ale talré jednostrunn;f , lidovč minulostn;ii. Kdo Neruda?

HoŤk;i a trpk1f básník duševrrího boje a těŽkélro osudu moderního
spisovatelskélro proletáŤe, velké specifické váhy, hutn;f , j adrn-y.,
zjizveny, ale tak1i šer;i, těžk1i, zvrásčely. Iido Hálek? Drivěňiv;i
optimista pi'íroclní, mil1f a šéastny, pokud z stává ve sv;iclr
mezicb' Kdo Zeyer? Visiorráň odvrácen11i do nrinulosti, zapňedeny
cele do svého vnitňního světa, dobrodru}r snu a exotické touh;..
I{rJo Svatopluk Čec]r? Idealistní rétor, pokucl není epik porrěkud
akademick;i. I(do Sládek? Duch spŤízněn1i s Nerudou, drsny
básnik hoŤe, tílry, stes]ru nebo odboje a vzpoury. Vesměs:v1irazní'
někdy i velcí básníci, ale žádn;,i z nich básník praué nezlomené
radosti žiuotní, žádn1f z rrich básník smyslťr lačně pi'issát1ilch
k životu a skutečnosti, žácln;'' ' plně dÍtě tohoto světa a své,
moderní  doby. . .

S \rrchlickÝm je jinal<. .Iírn vtr}ruje clo české poesie cosi já-

savého, skutečnostnélro, smyslně teplého a plného, plastického
a trojrozměrného' Jelro poesie chce biiti poesií moderního člo-
věka, kter;ir nejen šlape tuto zemi, ale miltrje ji, spásá ji a nalézá
v ní smysl svého byt,í; jehož ňíše je z tohoto světa; kter1f vzdoruje
bohrlm i strdbč a chce si  sám ukouti  svr i j  osud...  tak jest tomu
alespoii dcl té chvíle, pokud ,,není pňelrročen zenit... Cítíš lined:
jin1i proucl myšlenkov;,l, jiná inspirace lrlásí se tu o slovo. Cosi
r';fbojného, nerozpačitého, nepochybujícího, milujícího ne měk.
kou mlhtr lrudebnosti, n1|.brž uzavi'enou plastickou fornru ostňe
vykrojenou. Věru: erístoual-li pro něl;oho z čcskgch básník
1.9, století unější.sudÍ, byl to Vrchlick1i.

Zr.láštní zjev: neměli jsme ue sué literatui:e renesance. v 1Ď.,
v 16. stoleti nráme ovšem humanisty, učence básnící latinsky,
ale nemáme básníka národního jazyka, kter1;i by viělil v národní
jazylr ct,nosti antického ducha, jelro tvrd1i jas a žár, logičnost
a methodičnost jeho formy, naturalism jelro cítění, hospodár-
nost jeho v razu. Nemáme svého Ronsarda, rremáme v prÓzel . PŤedneseno dne l8. rlnora t' r. r' NárodnÍm divadlo pÍed Nocí na Karlštejně.



148 Rabelaisa nebo Montaigne. Vrchtick$m jako bg nds chtěl osud za
to odškodnili. Vrchlickjl jest po někter;fch stránkách své tvorby
tgpicky bdsník renesanční...  jako Ronsard, jako Ariosto, jako
Tasso; básník zamilovan;i do jevového života společenského, do
jeho smyslného šumu, hodu a kvasu, jak dovedli b;fti právě tito
básníci. Ale Vrchlickjr má ovšem i leckteré stinné strdnky básníka
renesančního: formalism jdoucí až do hravosti, knižnost inspi-
race, učeneckost, akademism, man;irovanost. Takov1/ renesanční
básník dovedl zbásniti každ}i sujet, opěvati dámu na rozkaz
a ze společenské hry, aniž k ní něco hlubšího cítil; poesie stává
se v té době mÓdní záležitost,í rizk1fch kruhťr dvorsk;Ích, inÍe.
Iektudlnou hrou, která neví a nechce věděti nic o drsném všedním
životě národního a lidového prriměru. Něco z toho ulpělo také na
tvorbě Vrchlického a zhustilo se v lartpourlartistickg program -
v pŤesvědčeni o umělecké qilučnosti, o naprosté soběstačnosti
poesie -, jemuž Vrchlick1i v jednom období své tvorby sloužil.

Renesančni básnÍk v 19. století byl by všude jinde než v Če-
chách anachronism. V Čechách znamenal dohonění čehosi, co
bylo ve své době zmeškáno. ovšem renesanční básník v 19. sto.
letí v Čechách nenalezl a nemohl nalézt,i trvale společenskJrch
podmínek své existence; nebylo zde dvorského života, nebylo
zde ani šlechty. Spokojil se tedy tím, co nalezl; a to bgl měšťdk.
Vrchlick stává se básníkem českého měšéáka'

U této věty jest tňeba stanouti a promyslit,i si její smysl.
Není to agitační heslo dneška promítnuté do minulosti; bystŤi
kritikové, jako Jindňich Vodák, povšímli si toho hned po smrti
Vrchlického a etiketovali jej iako tgpickiho básníka měšéáckého.
Tím není Ťečeno nic ani potupného, ani pŤíhanného. Měšéák nese
tehdy - v ggdrndesát1fch, osmdesátych, devadesát1ich letech
minulého stoleti - moderní civilisační i kulturní vfvoj svého
národa. Dělnictvo i venkovsk lid selsk;i začínají se tehdy teprve
politicky organisovati. Měšéák česk1i podniká obchodně i prri-
myslově, rozšiňuje si obzor, poznává cizinu, zvyká jemnějšínru
vkusu, mravu' zprlsobu života. Jest pŤevahou liberální, nábo.
ženslry indiferentni, někdy piimo materialisticky a positivist,icky

naladěn11i; a žád,á si pŤirozeně poesie, která by mu odpovídala, 149

která by byla liberální, pňítomnostná, drivěŤující vědě i pokroku.

demokratická, protiasketická, protiklerikálni. VeIikého básnílra
poznáš po tom, že pi ichází právě včas: kdy ho doba potňebuje.

kcty po něm volá. A jako na zavolanou jest zde Vrchlick;i, kter;i'
se v polovici sedmdesátj'ch let odch;Ílil od německé romant'ické
lyriky, jak se jí inspirovali v mladoněmeck1ich formách jelto

bezprostňední pŤedchridcové, a orientoval se na velikém básníkrr
IiberálnÍ buržoasie francouzské Victoru Hugoui' To jest jeho

v}íznam ve v$voji české poesie l9' věku: změnil její orientaci:
od Německa k Francii a ltalii. Victor Hugo jest, pňedem velik.v
agitátor veršem, velik1i organisátor poetické myšlenky fran-
couzské, myšlenky v1ivojně humanitní. Byl pÍesvědčen hluboce
o civilisačním poslání poesie, o národním poslání básníka jako

moderního proroka a kněze. K demokratickému evolucionis-
mu lidského ducha - pŤesvědčení o v voji lidského rodu za
uskutečněním určitého myslit,elského ideáIu _, kter;va vypra-
covali Michelet a Quinet, píše Victor Hugo ve své Legendě věkťr
populárni obdobu. V Ťadě velikjlch fresek legendárních pŤedr'ádí
nám lidského ducha hledajícÍho se a nalézajícího se po dlouh;,Ích
bojích l' dobru, právu, spravedlnosti, lásce a soucitu. Vrchlickg
sttiud se žcikem Victora Huga: Victor Hugo dává mu plán jeho
epopeje lidstva, kt,erá jde od Ducha a světa pÍes Sfinx a Perspek-
tivy až ke dvěma knihám Zlomkri epopeje a ke Tietí knize básní
epick1fch; od Victora Huga má i su j stgl bdsnick1i, kter;i' byl
noL,um v české poesii, verš širok , pompésni, Ťečnick1i a dialek-
tick1i, jenž pracuje pňÍkr;imi protivami světla a stínu, vyhroce-
rr11imi protiklady, tvrdjlmi' točn;imi a bňeskn;fmi r;fmy, vy-
krojujícími dovršenou situaci. Veclle tohoto verše jevil se starší
verš česk1il mdly a matn;i, neurčit;f a rozkolísan;f. Tento verš
Vrchlického vystihoval zvláště dobŤe vnější polryb a rttch, ne-
nechával nic v šeru a piítnrí, clokresloval plně sit,uaci, ano, žel,
pňekresloval ji někdy až do jakési trapné samozŤejmosti. Hodil
se nad všecko znamenitě k propagandě bdsnické, k programouosti
agíIační' Ale or'šem nertlěl smvsltt pro odst'ín a polotÓn, vnitŤní



150 hudebnost, pňelrlušr:val a nahražoval pi"íliš častotr fanfárou,
pozounem básnické fráze. 'Iato oficiální část díla Vrclil ickélro -_

Vrchlického jalro representanta moderníIro liberálrrilro niěš-
éálra -, netajme si to, zastarala dnes do jisté míry. Pojímáme
drres vyvoj lidstva jemněji a složitěji, než to činil Vrchlick .,

kter;f se r'celktr piidržoval manicheisniu Victora Huga' to je
boje clobra se zlem; myšlenkové kredo Vrchlického není již zcela
kreclern naším; nevěŤírne již tak vnějškově, fetišisticky ve vědu,
jak v ni věňil \'Irchlir:k;f ; clobro, zlo, pravda' spravecllnost v jeho
pojetí b;ívaji často skor.o tuhé alegorie, cosi pi.íliš jeclnozrračného
a jednosnryslné}ro: nám jsotr to pojmy a pňect-.tavy mnohem
složitěj ší.

Na štěst,t postaral se Vrclrlicky sárrr o ltorektiu, Svorr básrrickou
zbrojnici opatňuje postupem času jemnějšimi zbraněmi hlar'ně
vlivem Leconta de Lisle, Vignylro a Carducciho; jemnějšimi
i myšlenkově i v;l-razově. A na konci života 1'.-ybiíclá ze svého
rétorického sc]rema.tismu a obrozujc se ve sv;iclr poslednícl-r
knihách lyrick;iich, r' takor,ém Stromu života, v takovém Meči
Damolrlově: dobírá se zde nové}ro vitalismu, nové teplé noty,
posvěcené nov m hlubším poměrenr I< Bolru, novotl jÍmavou
teplou zbožnosti osobní, získanou noqfmi životními zkuše-
nostmi a záŽiLky; prlsobením Goethov1im a MÓrikov;fm rralézá
verš šecl;i a klidn;i napovrclr, ale plynul1i, zjihl;í. vnitňně, }rudebně
napovídav;11. a sugest,ivn..i. Vedle Vrchlic]<ého oficiálního, Tepre-
sentačního, plogramového, kter;f p sobi na nás dnes rrejednou
musejně, jesL i Vrcltlicky intimní, Vrchlicltg bdsnik suého priua-
tissíma: jsou v něm básně, které vyrostly a vykvetly mimo ofi-
ciální záhonY, v zášeňí, v zátišÍ, v rikrytech jako trsy fialek,
a voní kouzelnou vriní, jíž se neubrání nikdo, kdo rozumí poesii'
Zde není theatrálních gest, zde není těžké skŤípějíci mašinerie
básnické' zde rrení ídeového nebo quasiideového lešení, zde neni
quasifilosofick;ich Poz, zde není věšbeck;ich a prorockjrch
apostrof; zde jest jen duma, šero, stesk' lítost a hoňe lidského
života, ubolrého, trpícílro a oklamaného, jako jest prťrměrn
Život lidskf, jako jest život kohokoli z nás.

Ale i  tato oťiciá lná částtvorbyVrchl ického,tňebas pro nás j iŽ /51

zčást,i ztratila aktuálnost, chce a mrlŽe b;Ít,i námi pochopena.

Vrchlick1i tvoňi tu pro clobu z potňeb doby; je tu civilisačním
dělníkem v Lémže smyslu jako lidé, kteňí kladli tehdy základ;l
k oficiálrrÍ vědě české, takov1i DurdÍIr, Randa, Tomek. Poesie
takové a nejinaké bylo potňebí tehdejší době, aby vybavila
z tehdejších lidí, liberálních měšéákri, všecku energii, jež v lrich
byla. Tato poesie učila je věňiti ve vnější svět, a v rispěchy v něm;
tato poesie orientovala je sr'1fm zprisobem v moder'ním sr'ětě
soudobém, vytvoňeném západní myšlenkou positivistickou a na-
turalisticlrou; tato poesie prostňedkovala jim jakou t,akou pňed-
stavu o evoluční víŤe západního světa. Bglcl tedg dělnici, kterú
opalŤot'ala ltulturní potíebg sué dobg. I\edostatek její byl v tom,
Že pí.enášela k nám dekoračně a divadelně to, co na Západě
vyrostlo ze staletého v11ivoje vnitňni logilrou života. Takov.v
Victor Hugo, takov1i Carducci jsou organické plody fralicouzské
neb italské pridy a pokračovatelé a dovršitelé staleté tradice;
vězí sv mi koňeny v tisícilet11ich z]rušenostech národni duše
francouzské nebo italské. Poesie Vrclrlického vedle toho jest
jaksi pŤenešená skleníková květina. Takov1i Hugo, takov1f Car.
ducci byli aspoí do jakési míry chlebem svému liclu, poněvadž
mezi ním a jimi nebylo té propasti, která byla mezi lidem česlr1im
a Vrc}rlick;fm; Vrchlick zristal často vínem elity, intelelrtuál ,
požívačťr, tňebas ráz jeho poesie nebyl vcelku labtržnick;f , n;fbrŽ
děln1i' opakuje se tu tragika renesance, že z sÍ;ala vylrrazena
duševní aristokracii své doby a nestala se majetkern lidu. Ale
revoluční žár Carducciho nebo Víctora Huga, smyslná plnost
a vnada Ariostova nebo Gautierova jsou pňece mnolrem bliŽší
životni empirii Itala nebo Francouze než obdobné tÓny Vrch-
lického prriměrnému člověku českému.

Vrchlick;i zrjstal tak do jakési míry v českém básrriclrénl
žir,otč Íasádou. A t,o proto, že neproniká ke skutečrrosti pra-
r'idlem pňímo, n1ilbrž mediem knih. Ta skutečnost rnoderního
člor'ěka a světa' do niž uvádí soudobého českého člověka, ne-
b vá vj'těžek jeho pi'ímého zŤení, jest velmi často echem četby,



r62 ozvěnou duchrl jin;ich. Tím nechtějte rozumět nic urážlivého.
Kdyby ta hora básnického díla, již pňed nás nakupil Vrchlick11i,
měla b;fti ve všem všudy jeho pŤÍmou tvorbou, jeho lidsk; m
a uměleck1fm prožitkem, byl by to zázrak všech zázrakri; ne-
rnohla by b;iti prostě pňi těchto rozměrech dílem jednoho bás-
nického života, n1ibrž alespoĎ životťr pěti. Vrchlick musil tedy
pracovati do jisté míry vnějškově, filologicky Ťekl bych: od
stňechy a od fasády, ne od hlubok;fch základri do skal pracně
vtesan;ich. Je dekoratér velkého stylu, největšího stylu; a pra-
cuje mist,rně ilusí a ilusionisticky. Jest cosi prouisorní'ho u jeho
díIe, cosi improuisouaného, Pochopiti to, opakuji, není tupiti
ho, n1ibrž správně jej poznati. I\emohlo tomu b;iti jinak pňi
jeho cílech v jeho době! Či nebyl v jistém smyslu provisoriem
cel1f t,ehdejší česk;i život pied naší státní samostatnostÍ? Jistěže
ano. A snadno pochopíme, že to bylo t'ak tehdg nutné, právě jako
jest ngní nutné, aby píestal bgti prouisoriem a byl budován
zvnitra navenek, tektonicky, ze zák|adních cel života, jeho
pevnou zákonnou logikou.

Tu jest vlastní pŤíčina, která bude odcizovati dÍlo Vrchlického
právě jako celé ňady jeho vrstevníkrl - a těch ještě více * ge-
neracÍm poválečn;fm. Válka světová, to byla ohromná škola
skutečností všeho druhu: hmotn11ich, hospodáÍsk1fch jako du-
ševních i duchovnÍch. Tak blizko k nim nebyli posud nikdy
vrženi lidé! Nikdo nikdy pňedtím tak jasně a rozhodně nepocho-
pil na pŤíklad, co je to mít krajíc dobrého chleba a rozděliti se
o něj s hladov;im: ten cel;f soubor skutečností politick;fch, hospo-
dáňsk ch, sociáIních a mravnÍch, kter;Í jest obsažen v tomto
prostém ději' pňistoupil k němu té chvíle tak těsně, že nemožno
těsněji! Celé poválečné uměnÍ jest, tedy piirozeně jiného rázu:
chce ugstihnouti ue ušech oborech tg zdkladni, ueli|té, primítiuní
skutečnosti -nejen hmotné, n;ibrž i duchové - člověkova života
a jeho smrti! Proto volání, které se občas oz]y'vá, že poesie česká
musí se vrátiti k Vrch]ickému, jest pošebilé. Byl by to těŽk
hŤÍch na dnešku! Vraceti se k někomu není vrlbec možné pro ducha
tvoŤivého' Takov návrat k tomrr nebo onomu velkému zievtr

minulosti *_ byé to byl Dante nebo Goethe - není ''g2 v}iraz

vnitŤní bezradnosti; není nic než dovolávání se autoritg tam, kde

nenÍ vnitňní jistot,y a vnitňního pňesvědčení. Duchu opravdrt

tvoňivénru není nic odpornějšího: ten nese si ve svém nitru svrij

kompas: své jistoty nejjistější' nev1ivratné!
Tedy: ne vraceti se k Vrchlickému, n1irbrž pochopiti a vy-

st,ihnouti ho správně jako zjev historick , dan1f a podmíněn;i
určit1ilm stadiem našeho národního v;ivoje, toho jest dnes tŤeba.
Dovedeme-li toho a pochopíme-li ho takto, neporušíme tím ni-
kterak ricty a lásky k němu; naopak: vyplníme ji teprve Životem
a pravdou. Teprve pak budeme ho milovati tak, jak máme milo-
vati každou nesmrtelnou duši: v duchu a pravdě. Smysl nejlepší
části díla Vrchlického jest jako život onoho jinocha z básně Long-
fellowovy,,Excelsior..: V1iš! Stále 1iš! A nic by Se mu nepňíčilo
víc než chtíti jím tarasiti a uzavírati v;ivoj. Nemohlo by b1iti
horšího zneužiti jeho odkazu. Kdyby se dal uzavÍíti v několik
slov, nemohla by bjlti jiná než: Buďte sv mi! Jděte v;fš! Nade
mne! Sv1imi, noq|'mi drahami! Konec koncťr: Vrchlick;í jako

každ}i opravdov1ir tv rce byl velik1i, poněvadž uměl ve sv;ich
vrcholn;)ich chvílích slo u žiti : Iu oŤ it ko nkretně, pro ko nltretní učelg.
A tak musí tvoŤiti i dnešek, tak musíme tvoňiti i my! Uvědomiti
si to plně jest nejlepší zpťrsob jeho oslavy.
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