
196 pŤed několika dny pošta knÍžku politlckjch veršt} satirickfch o názvu, kterÝ jsem
právě nadepsal této své poznámce. Čtu a ětu a nemohu se dosti vynadiviti, jak

vyrostl tento čiověk, Žel dnes jiŽ mrtvy. Vtipu ani vervy mu věru neubylo, sp1šo
naopak; ale čeho získa}, čeho se dobojoval a moŽno Ťici i dotrpěl - neboť tento člověk
byl zŤejmě básnická mimosa, svědomí velmi nedrltklivé a čistotné _, jest cosi
jedinelného, co jej teprve nyní posvěcuje na pravého básníka satirika: mínlm
suoboduduše. Svobodaduševzácná, zázraěná skolovtomtověku,neboť Haussmann
zemŤol nedávno ani ne pětadvacltiletÝl v této knize nepŤijÍmá Haussmann soud
z druhé ruky: razí si je sám vlastnÍm postíehem' kterjm se prodirá k jádru věcÍ.
Má orlí zrak, kterf proniká jako oherl. A t1mto Žhavym pohledem zaŽehl colou
národni meškarádu dnošního měšíáck ho rgalšcionáŤgtvl, aŽ hoŤí jako koudel
a cucky'.. A to jo podivaná tak nádhornál Tonto hoch nauÓil so opravdu miŤiti
rovnou k lodvi věcí, vyrvati věcem emysl'jejich bytÍ. VznáŠí se vysoko nad čoskfm
kachnim rybníkem jako krahuj nebo ostÍ.ÍŽ. Zlskává si tá svobody duŠo, bez niž
satira není než kysel 'm poŠklebkem nebo duchaprázdnjm clownstvim; teprve
s ní m Že dostoupiíi vfšin, kde se stává po pŤípadě stránkou dějin.

Haussmann byl zĚejmě z rodu Havlíčkova. o Havlíčka opírá se místy joště'
kde si hlodá svrlj v1iraz. AIe hlavně spojujg jej s Havlíěkem ona svoboda dušo, ona
mužnost nezotročenÓho pohledu, kter$ vidí a zapaluje všecku divadelni jalovost,
prázdnotu a děj soulasného Života politického jako stolr staré vymlácené slámy.

A toho nádhgrného rojo j isker, ktoré z nÍ pak šlehají, žhnou a pálí...

Česk , nesrnrtelnost a Vrchlick!

Jinde zaĎíná se nesmrtelnost velikého básnÍka chvílí, kdy jej tidé začnou člst,
a končí se chvílí, kdy jej čisti piestanou. U nás jest tomu právě naopak: pokud
jej lidé čtou, potud mu spÍlají; aŽ nadejde den, kdy jej čísti pŤestanou' a ten den
stává se svatosvat:Ím fetiŠem svého národa, jeho nezcizitelnÝm božstvem' jehoŽ
se nesml ani stinem kritické myšlenky dotknouti nikdo.

UŽ ho nečte nikdo; má tedy naději, Že bude ŽÍtimezi svÝmi na věky'... takovfm
nějakfm marconiogramem, někam do kosmu vystŤelenfm, měla by se prohlašovati
nesmrtelnost kaŽdého vynikajíciho českého autora.

Ačkoliv platím, dÍky prolhané části českého tisku, za nepiítele Vrchlického'
nepÍeji mu pŤece této české formy nesmrtelnosti a byl bych rád, kdyby ze všech
dnešních t. zv. oslav jeho vyplynulo aspoĎ něco pro oŽivení jeho nesmrtelnosti
v západnÍm slova smyslu. Kdyby jeho nečtená nesmrtelnost obrátila se, alespoťl
zčásti, v čtenou smrtelnost.

Sebrané spisy Vrchlického, vydávané Vobornikem a Frídou, tato těžkopádná
edice vlečo 8o kupŤedu hlemfŽdÍm krokem a nenÍ naděje, že se dovleče v bec konco;
ostatně ani ona neuÓiní nic pro jeho čtenou smrtelnost, poněvadŽ lidé nomají dnes
ani času čísti ín oxtenso dilo, ktoré se rozlévalo do extensity.

Ale co by měl některf oplavdovÝ milovnÍk a pŤltel Vrchlického podniknout,
bylo by vybrati z něho, Ťoknu' padesát až šedesát básni zcela intimních, na něž
vrhl evr)j odlosk nějakf prožitf moment Života básnikova' dáti jg tisknouti na
lehkÓm indlckém papíňe, svázati do polotuhé vazby a prodávati jo za pŤÍotupnou

conu. Tak, aby si takovou knížku mohl odnésti voJák na pochod' student na vflet, 197
skaut nebo turista na svou toulku nebo vfpravu do pŤlrody. . . Za dvě za tii leta
sebraly by se pak zkuŠenosti, které by osvětlily metafysickou otázku, pokud u nás
neětená nesmrtelnost dá se obrátiti v čtenou smrtelnost.

Ale zdá se mně, že blouznlm a že čekám od českych švestek italské pomeranče.
Jakápak u nás propagace Života u básníka mrtvého a nesmrtelnéhol ' ' .  To jest
pÍece mnohem d stojnější a pietnějš1 vydati několik svazk Sborníku vrchlického
g rrlznou nestravitelnou a jalovou pseudoučenosíí a nastrkatl je do Íady knihoven'
kdg budou zvolna t lít. ' .

Diaadelní kritika

Jost dnes zvláště akutní bolest české Žurnalistiky. Dva tŤi v;lznamní kritikové starší,
kteŤÍ maJi vědomosti i zkušenosti a vkus i smysl uměleckf' jejichž soud stál vždy
za poslechnutí, zmlkli nebo jsou umlčeni a v denním tisku Íádí většinou lidé polo.
vičaíého nebo pochybného vzdělání' nevyspěIl a nezodpovědní umělecky, pled-
pojatt a pĎedsudelní, bez rozhledu světového, malého obzoru myšlenkového,
žoldnéŤi strany' kliky nebo dobové reakčni nálady, takoví Mi]. Novotní, Zdetlky
Háskové, Ant. Veselí. Jinde - na piíklad vo Francii -' abY ses stal kritikem v den-
nim listě, musíš míti za sebou v1y'znamnou práci literárni, knihy vlastní tvorby,
ať kritickÓ, ať básnické; u nás se rekrutují na tato velezodpovědná místa lidé
často zcela mladí a nezrali, jeŠtě studenti, nebo bezv;/znamní literáti tŤetiho a čtvr-
tého Ďádu nebo žurnalisté neschopní k jiné práci novináŤské. V$sledky jsou pak
podle toho. Co pŤesahuje duševnÍ obzor takového trpaslíka nebo co se mu nehodí
do jeho uzoučkého stranického a klikaŤskÓho kreda, ubíjí všemi zbraněmi' od lži
a piekrucování aŽ do pomluvy a urážky. Takov;/m zptlsobem je obecenstvo
ohlupováno nebo ještě více utvrzováno ve sv1/ch nesoudnostech nebo sklonech
k banálnosti a povrchnosti. Jinde kritika pŤedchází obecenstvo' u nás nejednou
kulhá za nim. Ukázalo se to znova pŤi pŤedstavení dramatické basně Sčowacltého
Balladgng na Národním divadle' Neni tňeba bfti ve všem slep1y'm stoupencem
Hilarov$m, abys viděl, Že scénování Balladyny bylo reŽijně, scénicky i vi/'tvarně
kus dobré tvrirěi práce veliké lásky i piety k básníkovi. A čeho se dostalo za to
Hilarovi od části denní kritiky? Nepochopení, hloup ch vtiprl, uráŽek. Tyto dámy
a tito pánové zaspali alespo dvacet tŤicet let rozvoje modernlho divadelnictví:
hledají na jevišti stále ještě ilusionistickf naturalism. KdyŽ na pŤlklad reŽisér
vystaví roztomilou chaloupku v lese, vonnou a hovornou jako jeslíčky ve svÓ
celkové náznakovosti' nemají nic jiného na práci nož pátrat po tom, mají.li dvéŤo
pŤece také zámek a kl iku, kamna komín a okénko skleněné tabule... Taková bez-
duchá kritika stará so vždycky o to, neschází{i nad í tečka, poněvadž na víc
nestaě1. Konstruktivní režie vpravdě umělecká' která pracuje velkymi celkovÝmi
obrysy a akordy, koloristick;/mi a hudebními myŠlenkami stylovfmi, jest něco, co
pŤesahuje jejich zorné pole a pro co nemají orgánu. VětÍí v tom hned ,,kubismus..
a ' 'expresionism.. a spílají hned,,experimentrl.. a vzdychaji po Živfch obrazech, jak
jim je pŤedstavuj1 a pŤedvádějí doma na zdi Liebscherovy nebo Ženíškovy olejotisky'
Prémig nějaké staré Zlaté Prahy uebo jiného takového spanilého podniku...


