
304 stŤedkovali mezi obmezenostmi dne a všeobecnfmi duchovfmi statky národními
a hájili jich od tltisku chvíle, Žel pŤíliš utilitáňsky naladěné! Jak často stalo se, Že
zaběhlo-li se odbornictvÍ vědecké do slepé uličky, ozdravovací podnět pÍišel zvenčl,
od neodborníka! A bude tomu tak i v dnešní politické bídě české, která jest násled.
kem krátkozrakého egoismu stranického, požírajícÍho nakonec sama sebe. Zde
mohou pomoci jen dalekozrací, t. j. duchové universální, kteňí daJí rozpomenouti
se na základní potŤeby všenárodní, kt,eŤí podnítí revisi, zjednodušení, sestup ku
pramen ml

Proto stranám zvoucÍm nás, kulturní politiky, abychom vstoupíli do některé
z nich a odtamtud starali se o nápravu v nich, jest odpověděti, že pohltily již dosÍi
inteligence, aniž jim to prospělo; a neJeden kulturnÍ politik stal se v nich na konec
buď politick}rm l'art pour l'artistou nebo dokonce hrub1rm a slepÝm politikáŤem-
Žoldákem. Vestigia terrentt A jmenovati určitá jména jest opravdu zbytečné; tak
jsou četná. Úkol inteligence kulturní jest, aby neomflena pokŤikem stranickfni
stála na vyšší věži neŽ jest bašta stranictví, viděla dále a učila vidětÍ dále. I to
Jest funkce politická a v někter1rch dobách dokonce funkce po vÝtce politická; to
tehdy' kdy politika zbahně]a se v samopašnfch stranách v politikáňství a někdejší
bojovníci zvrhli se v žoldáky.

PornníIt, Hany Kl:apiloaé

Vzpomínal jsem v těchto dnech na to, co ňekl mně kterfsi vfznamn Francouz,
kdyŽ jsetn s ním, deseí let po smrti mistrově, hovoňil o mravním prlsobení Stéphana
Mallarmé v současném světě básnickém. ,,Cítíme Jeho váhu teprve od jeho smrti
plnč a den ze dne plněji; jeho pŤítomnost mezi námi jest dnes větší než byla za Živa...
Myslím' že tato krásná jistota platí pro všecky ívrlrčí lidi, kteÍí za Živa žili utajeni
v záští a nenávisti jako v chladném mraku - vykuklujÍ se z pěho v plnou prÍtomnost'
aŽ kdyŽ jej bylo rozrazilo a odplavilo jejich posmrtné záhrobní slunce. Bfvají to
vŽdycky zjevy ušlechtilé a duchově složité, povznesené nad pouhou elementárnost
smyslnosti; i kdyŽ odumŤe jejich doktrina, žije ještě jejich dílo, a zchladne.li i to,
Žhne ještě dlouho pŤÍklad jejich mravního hcroismu. Z tohoto rodu tryla Hana Kvapi.
lová; zjev mezi herci zcela vfiimečn , byla ještě mnohem větší osobnost než
umělkyně; u hercti, opakuji, byvá tomu naopak, a Jejich vfkony jevištní podávají,
opisují a uzavírají je zpravidla uplně _ vyŽívají se uplně ve chvlli a vyŽívají se
v ní nad sebe: v napětÍ chvÍle, vybičcváni ve všech svJ'ch nervech vzrušujícírr
stykem s ot}eccnstvem, dávají více, než majl. Hana Kvapilová, ačkoliv herečka
kaŽdfm coulem, vynikala nad ně všecky tím, že nezpodobovala jen Život, nlbrž
ztěIesrlovala sám jeho harmonick}' ňád, jak se ho zmocnila neJprve orgány ryze
lidskfmi a Jak si jej pŤivlastnila v duchovf majetek prožitím ryze osobním; a v tomto
smyslu plnila poslání a dala pÍÍklad, které zasáhly mnohem dále, než kam vniká
linak uměnl jevištní.

PomnÍk Štursrlv, postavenÝ Haně Kvapilové o sedmém v ročÍ jejIho rimrtí
v Kinské nedaleko Musea národopisného soukromou akcÍ, obmezenou pietně
a taktně na nejbliŽší kruh pÍIt,elkyĚ a pŤátel zvěčnělé velké umělkyně, jest díIo
uŠlecht,ile klidné, naleznuvši šťastnou rovnováhu mezi portrétovou věrnostÍ a monu.
mentálnl stylovostí'
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