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zeiména s Nerudou. Srdce zasďené klamem a bolestí, trápící se životeur
jako tajemství'n, tesklivé plynoucírrr časem hledá a la|ézá utišenl' když se
srovnává s velkjm ,,bolert.. pňírodním (krajinou ieho veršťr byla Šumava).
Zfuovel byly Mayerovy zádumčivé motivy samoty a rozčarování z ÍBtav-
ních a společenskj'ch konvencí provázeny vj'zvami ke společenské a národnt
aktivitě. ozwa|y se v jeho pčíležitostn:|'ch básnickfch proslovech, prokmi-
távaly ieho reflexemi a byly ztělesůovány v pokusech o alegoricky a hrdinsky
poiaté básnické povídky.

V Mayerově tvorbě se rovněž objevovaly motivy ze soudobého života
společenského, napč. v prozaickém piiběhu nešťastné lásky (arabeska
Kaprice osudu). V básni V poledne (č. 186'2) jsou konkrétní sociální a mravní
rozpory vyjáďeny reálnjm v'jevem ze života spojenjm s rivahov1imi pasá-
Žemi. V ponrrrém prostňedí kotelny se rozvíjí monolog topiče; viď proti-
klad blahobytu svého ,,pána.. a zbídačelého ridělu vlastního, poznamenané-
ho navíc smrtí ďtěte a žerry' cítí trpkost, vL, že má právě svého pána v moci,
protoŽe by mohl zpťrsobit v1ibuch ohromného kotle, ví rovněž, Že se proti
bohatlu probouzí i ,,chátra.. a Že roste její hněv, ale uvědomuje si nakonec,
že ,,Ae všech to vykoupení' jednoho tyrana-li v světě není.., a od osobn|
pomsty ustupuje; jeho hrozba ovšem zťrstává.

Josef Merhaut
/ t863-1907 /

Žurnalista a prozaik, ieden z vrldčích pÍedstavite|ri moravské
literatury na konci minu|ého století. Vynik| sociálně souc|tnfmi
a obžalobnfmi povídkami z brněnského prostÍedí, v nichž
impresionistická náladovost s dobovfm zabarvením naturalistickfm
a zčásti též symbolistickfm pÍekonává mora|izující rea|ismus
staršího typu.

Josef Merhaut se naroďl 13. l0. 1863 ve Švabíně u Zbiroha. V raném
dětství ztratil matku; vyr'ťrstď ve skromn1fch poměrecb u pňíbuznfch ve
Zďicích. Poznal tíseĎ chudoby i na studiích v Praze, nejprve na gymnáziu,
potom na univerzitě, kterou brzy opustil, aby se samostatně živil jako
žurnalista. od r. 1885 aŽ do konce života pťrsobil v redakci brněnského listu
Moravská orlice. Osvědčil se zde jako divadelnÍ kÍitik spjatf s rozvojem
brněnského Národního divadla, a|e též jako fejetonista a pňíležitostn!'
básník. ZemÍe]. v Brně 5. 9. 1907.

Jako zraljl autor se pčedstavil Merhaut soubory povídek a prozaickfch
črt' jež vyšly v první polovině 90. let: Povídky (1890), Had a jiné poaídky
(1892). Jen okrajově se v nich mihnou motivy z rodného Berounska (napť.

v piÍběhu svedené a opuštěné dělnice od vápennj'ch pec| Bedra nebo v po-

vtáce Mladé město o poblouznilém, svodťr'n města propadajícím, nakonec

však zachráněném seďákovi Jirá'kovi). Jinak nás scenérie Merhautovfch
prÓz pienáší většinou do prosďedí Brna, které se od 80. let minulého století

stává velkjm prumyslovjm městem a v němŽ se v dfrsledku tohoto procesu

hromadí konflikty národní, sociábrí i mravní. Merhaut je vidí pod zvláštnIm

zornjm rihlem. Je piitahován lidskfmi osudy nějak piedurčenj'mi k neštěstí,

ať danÝm sociálním zaÍazenim, ať zděděnfmi vlastnostmi a pudovlmi

sklony- Vedle drobnfch, drastick mi konrasty pointovan!'ch vfjevtt

z ulice' chudého piíbytku, hospody nebo tovfuenské dílny' pŤipomínaiící

mučírnu, v nichž nám pňedvádí šeď a kal, pustotu a hrťrzu města' často

s vášnivou, ale téŽ sentimentální jeho obžalobou (napň. Kroaoll chléb),

pokouší se Merhaut o větší povídky g 51|gílní postavou a piíběhem, jirni|

chce soustieděněji proniknout do zvoleného prostiedí. Osobité umělecké

sklony jej piedurčují k tomu, aby i v těchto rozlehlejšich skladbách věnoval

hlavní pozornost smyslově syté malbě jednotlivÝch situací, líčení zevnějšku'

a zejména pak dojmir, pocittr a nálad, v nichŽ si jeho postavy pčevážně uvě-

domují okolnt svět. Stavy opojení a nejasné touhy nebo zase tísně, bolesti

a zorrfalství zde nabjvají nenadále symbolického smyslu, pčediímaií budou-

cí události a pčedurčují iednání postav v nich.
F31áln{ poieti utrpení a z|a v tidském životě (Vrahl) se u Merhauta

postupně proměĎuje ve viděni reálnější, sociátně zdtrvodněnější. Tak je

Lmo n"pr. v povídce řÍad. Senzitivní, byť powchní venkovská ďvka Karo-

lína Kopčivová pčichází do města sloužit. NepŤived1a ii k tomu hmotná

nouze' ďe neklid a blá.lrorrÍ sen o štěstí, kterj' nutně musí b t a také ie
rozdrcen twdou skutečností. Karolínin osud - pád do osidel prohnaného

lokaje Krále - je zpečetěn hned na počátku pňíběhu. Zvraty děie a kon-

flikty postav isou v něm poměÍně chudé. PŤebohatá je zato škála pocittt'

iimii prochází Karolfura od svého poblouznění až ke zttáté pos1ední iluze,

od tclé sffasti oklamaného romantického snu ke skutečné bolesti člověka

všemi opuštěného a volícího smÍt. Na této strastiplné cestě se Karolíně

otvírá piavda Života, netušená cizota a lhostejnost lidí hnanfch ien svjm

sobectvím a chtivostí, a stejně nepťedvídané záblesky lidskosti' které

Karolfura objevuje v okamžicích spiíznění s bytostmi.odstrčen:imi a pošla-

pan mi, v setkáni s rnnohohlasou bídou, jíž ptocházi. - Pii vší historické

lo''i'emo'ti svého pobledu (na Život zněmčilého panstva' na pĚizpfrsobivé

maloměšťáctví, na rostoucí proletarizaci celfch sociálních vrstev) pronikl

zde Merhaut k polohám obecně lidsk1im, podal víc neŽ ien utrŽkovitj,'

naturalistickj'dokument a víc než jen moralizující srovnání včerejšího zdra-

vého venkova se současnou zkaŽeností města.
V datší sbírce povídek Černti pole (1897) sílí motivy mravní obrody iedin-

ce v obětování se druhému v lásce (Bahnitti luka) nebo v rozhodnutí pro

nadosobnírikol,prospolečnfboj(Piseůprtice).T5'todošíieserozbíhající
,,brněnské obrazy.. a tím spíše pozděiší pokusy o román (Andělskti son ta
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zeiména s Nerudou. Srdce zasažené klamem a bolestí, trápící se životem
jako taiemstvím, tesklivé plynoucÍrn časem hledá a nalézá utišenÍ' když se
srovnává s velkjn ,,bolem.. piírodnim (krajinou jeho verš{r byla Šumava).
Zároveí, byly Mayerovy zádumčivé motivy samoty a rozčarováni z mtav-
ďch a společenslcfch konvencí provázeny v5izvami ke společenské a národnl
altivitě. ozyva|y se v jeho pŤíleŽitostnj'ch básnickfch proslovech, prokmi-
távaly ieho reflexemi a byly ztělesĚovány v pokusech o alegoricky a hrdinsky
po|até básnické povídky.

V Mayerově tvorbě se rovněž objevovaly motivy ze soudobého života
společenského, napč. v prozaickém pŤíběhu nešéastné lásky (arabeska
Kaprice osudu). V básni V poledne (č. 186'2) jsou konkrétnt sociáIní a mravní
rozpory vyjáďeny reálnjm v'jevem ze života spojen1im s rivahovlmi pasá-
žemi. V ponrrrém prostčeď kotelay se rozvíjí monolog topiče; vidí proti-
klad blahobytu svého ,,pána.. a zbídačelého ridělu vlastního, poznamenané-
ho navíc smÍtí ďtěte aženy, cítí trpkost' ví, Že má právě svého pána v moci,
protože by mohl zpťrsobit vj,buch ohromného kotle' ví rpvněž, že se proti
bohatjm probouzÍ i,,chátra.. a že roste její hněv, ale uvědomuje si nakonec,
že ',rre všech to vykoupení' jednoho tyrana-li v světě není.., a od osobn|
pomsty ustupuie; ieho hrozba ovšem zťrstává.

Josef Merhaut
/r863-1907 /

Žurnatista a prozaik, ieden z vridčích pÍedstavite|ri moravské
literatury na konci minulého století. Yynikl sociálně soucltnfmi
a obžalobnfmi povídkami z brněnského prostÍedí' v nichž
impresionistická ná|adovost s dobovfm zabarvením naturalistickfm
a zčásti též symbo|istickfm pŤekonává mora!izující realismus
staršího typu.

Josef Merhaut se narodil 13. 10. 1863 ve Švabíně u Zbiroha. V raném
dětstvÍ ztratil matku; vynistal ve skromn1ich poměrech u piíbuznfch ve
Zdlcic|t. Poznal tíseĎ chudoby i na studiích v Praze, nejprve na gymnáziu,
potom na univerzitě, kterou brzy opustil, aby se samostatně živil jako
žurnalista. od r. 1885 až do konce života pťrsobil v redakci brněnského listu
Moravská orlice. Osvědčil se zde jako divadelní kritik spjatj' s rozvojem
brněnského Národního divadla, ale též jako fejetonista a pŤíležitostn1f
básník. ZemÍel v Brně 5. 9. 1907.

Jako zraljl autoť se piedstavil Merhaut soubory povídek a prozaick ch
čn' jež vyšly v první polovině 90. let: Pooídky (1890), Had a jiné povídky
(1892). Jen okraiově se v nich mihnou motivy z rodného Berounska (napč.

v piíběhu svedené a opuštěné dělnice od vápenn!,ch pecl Bedra nebo v po-

v(dce Mtadé město o poblouznilém' svodťrm města propadajicím' nakonec
však zachráněném seďákovi Jirákovi). Jinak nás scenérie Merhautovfch
prÓz pienášÍ většinou do prostfeď Brna, které se od 80. let minulého století
stává velkjm prťrmyslovjm městem a v němž se v dťrsledku tohoto procesu

hromadí konflikty národní, sociáLní i mravní. Merhaut je viď pod zvláštním
zorn m rihlem. Je pŤitahován lidskÝmi osudy nějak pčedurčen!,mi k neštěstí'
ať danÝm sociáLním zaŤazenlm, ať zděděnfmi vlastnostmi a pudoyÍmi

sklony. Vedle drobnfch, drastick1imi kontrasty pointovanfch vjjevťt
z ulice, chudého pňíbytku, hospody nebo továrenské dílny, piipomínající

mučírnu, v nichž nám piedvádí šeď a kal, pustotu a hrťrzu města, často
s vášnivou, ale téŽ sentimentální ieho obžalobou (napf. Kroalt! chléb)'
pokouší se Merhaut o větší povídky s ristčední postavou a pÍíběhem' jimi|

chce soustŤeděněji proniknout do zvoleného prostiedí. Osobité u:nělecké
sklony jej pŤedurčují k tomu, aby i v těchto rozlehlejšich skladbách věnoval
hlavní pozornost smyslově syté malbě jednotlivfch situací, líčení zevnějšku'
a zeiména pak dojmťr, pocitťr a nálad, v nichž si jeho postavy pievážně uvě-

domují okolní svět. Stavy opojení a nejasné touhy nebo zase tísně' bolesti
a zoufalství zde nabjvají nenadále symbolického smyslu, pčediínaií budou-
cí události a pňedurčují iednání postav v nich.

Fatální pojetí utrpení a z|a v lidském životě (Vrahl) se u Merhauta
postupně proměĎuie ve vidění reálnější, sociálně zdťrvodněněiší. Tak je

tomu napi. v povídce.FIad. Senzitivní, byt powchní venkovská ďvka Karo-
lÍna Kopňivová pčichází do města sloužit. NepŤivedla ji k tomu hmotná

nouze' ďe neklid a bláhovf sen o štěstí, kter;f nutně musí bjt a také ie
rozdrcen twdou skutečností. Karolínirr osud - pád do osidel prohnaného

lokaje Krále - je zpečetěn hned na počátku pčíběhu. Zvraty děie a kon-

flikty postav jsou v něm poměrně chudé. Pňebohatá je zato škála pocittt,
jimiž ptocltází Karolína od svého poblouznění až ke ztráté poslední iluze'

od liché stÍas|'i oklamaného romantického snu ke skutečné bolesti člověka
všemi opuštěného a volícího smrt. Na této strastiplné cestě se Karolině
otvírá pravda života, netušená cizota a lhostejnost lidí hnanfch jen svjm

sobectvím a chtivostí, a stejně nepčedvídané záblesky lidskosti' které

Karolína objevuje v okamžicích spňíznění s bytostmi.odstrčenymi a pošla-

panjtni, v setkání s mnohohlasou bídou, již prochází' - PŤi vší historické

Řonkrétnosti svého pohledu (na Život zněmčilého panstva' na piizptrsobivé

maloměšťáctví, na rostoucí proletarizaci cel;ich sociálních vrstev) pronikl

zde Merhaut k polohám obecně lidskj,m' podal víc než jen ritrŽkovit1i',

natura|istickj'dokument a víc než jen moralizuiící srovnání včereišího zdra.

vého venkova se současnou zkažeností města.
V další sbírce povídek Černá pole (1897) sílí motivy mravní obrody jedin-

ce v obětování se druhému v lásce (BahnittÍ luka) nebo v rozhodnutí pro

nadosobní rikol, pro společnf boi (Piseř prtice). Tyto do šiňe se rozbíhající

,,brněnské obrazy.. a tím spíše pozdější pokusy o román (Andělskti sondta
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z r. 1900 s tematikou manželské nevěry a očisty v náboŽenském citu a
posléze Vranoo z t, |906 s tématem tápavého hledání vlchoďska z neplod-
n;i'ch mladistv:|'ch tuŽeb a snir) si sice kladou náročnější cíle, usilují o hlubší
ponor do vnitiního života postav, do společenské i duchovni problematiky,
naznačují však zríroveĎ i meze autorova prozatérského tďentu, kterj'se
nejričinněji projevil v intenzívním smyslovém a náladovém vnímánl
reďitv.

Alois Mrštík
/r861-1925/

Prozaik, autor známé umělecké kroniky, která podává bohatě
za|idněnf obraz života moravské vesnice v koloběhu roku a oslavuiejeií pospoIitost, narušovanou vlivy městského prostŤedí.

Starší bratr Viléma Mrštíka, naroďl se v Jimramově 14. l0. 186l,
jako osmiletf se s roďči piestěhoval do Ostrovačic u Brna. Vvstudoval
brněnskou reálku a učitelsk:|' ristav a pak pťrsobil jako učitel na jiíromorav-
ském venkově. Když se r. 1889 stal správcem školy v Divákách u Hustope-
če, poskytl domov celé své rodině včetně bratra Viléma. Pod jeho vedením
a po ieho boku pronikal do literatury, s ním pozděii reďgoval Moravsko-
slezskou revui (l907-10), která měla čelit pražskému ceirtrďismu a rozvíiet
tradice tzv. moravské literatury. Vzájenrnou náklonnost obou bratii utuŽo-
valo nejen dlouholeté soužití na zapaďé vesnici, která se k nim nestavěla
právě pčátelskn a nejen rispěšná literární spolupráce. Ze strany Aloisovy
to byla také ricta k prubojnějšímu iniciátoru, ze strany Vilémovy pak vděk
za věrnou pňíchylnost. Alois Mrštík zemčel v Brně 24.2. Lg25.

KniŽní prvotinou A. Mrštíka byla sbÍrka povídek a črt Dobré duše
(1893), spolu s Vilémem vydďi knížku Bazllnkooy žmy a jiné povktky
(1897). Ze dvou wcholnj'ch děl uváděnfch pod společnym autorstvím
měl na Maryši rozhodnf podíl Vilém, Rok na osl pakpatňí Aloisovi. Vilém
pŤitom patrně povzbuzoval staršího bratra, kterj' v povídkách osvědčil
schopnost vykreslit tázovité figurky v malebném venkovském prosďedí,
aby vycházeje z drobnokresby a vyrrŽívaie kronikáÍského principu uspočádá-
ní vytvoňil mnohostrann! obtaz soudobé moravské vesnice. Áetoti vue-
kdysi své romány budovď na silnjlch jedincíc\ v ávěru století utvlzoval
v brauovi nedtrvěru k nadprťlrrrěrné osobnosti a pobízel ho, aby zachytil
venkovskf lid (a v něm duši nfuoda) prostiertnictvím velkého množství
drobnf ch samorostlj'ch postav.

Rok na vi (|90344) má podtitul Kronika moravské dědiny. Vfchozí
časovou jednot*ou ie zemědělskf rok počínajicí podzirnni setbou a wcho-
lící sklizní. Dobu mezi tím člení autor po zpťrsobu kronikáňe na měsíce,

uvnitŤ nich pak na v1lzznačrré dny, svátky a slavnostní chvíle, iejicM stiídání
se všednírni dny vytváfí venkovskj'ustálenj,rytmus. Vyprávěč pŤi jednotli-

r,.fch dnech vypovídá zálibně o torn, jak jeho vesnice Habrťrvka trávívá svirj
čas. Tím budi doiem života, kterf je podroben času a zároveĎ svou opako.
vaností a ustáleností je nad čas povznesen.

Mrštíkova dědina lpí na sv:i'ch dávnfch traďcich, Žije koloběhem pňírody

a zemědělské práce. Péče o veiejnou správu obce ie záleŽitostí několika
jedinď. Autor je sleduie s ironií, podobně jako nečetné jedince, kteŤí se
chápou socialistick ch myšlenek. Z postupujícího mravního rozkladu mo-
ravské vesnice (projevuje se v alkoholismu, zaďuženosti, ritěku do města)
viní Mrštík město. Ve srovnání s ním a s městskjm zprisobeur života jeví

se mu ovšem i upadaiící dědina jako oáza piíror{niho člověka' životď rovno-
váhy a národni svéráznosti. KaŽdé vybočení z ustáleného ryturu a mravních
norem se v Roku na vsi trestá, jak ie patrné hlavně na Cyrilu Rybáčovi
a Vrbčeně, dvojici, která jde bezohledně za svou erotickou vášní. Podnikavf
Cyril RybáÍ, kterf si z nejskromněiších začátk{r pomirže k vlnosnému
obchodu a hospodě a kter1i' svjm iednáním rozbije vlastní rodinu a zničí
Život dětem, sám skončí na oprátce. Ztroskotání a odsouzení prťtbojného
člověka je stuprlováno tím, že se odehrává na pozadí urodné Žavy a díkťr-
vzdá za ni bohu i zemi.

Vedle zkoumavého pohledu prostupuie ce m Rokem na vsi pohled

obdirmÝ. Oba se spo|ují ve vyprávěči, učiteli, kterj.zná dtrvěrně své mnoha-
leté pťrsobiště, ale vypráví o něm s.odstupem. Od sv!'ch postav se liší iiž
tím, Že užívá spisovného iazyka. Stfidá epizody vážraé a komické' smutné'
tklivé a satirické, je většinou wipnjm pozorovatelem, ale chvilkami také
ziihlÍm pamětníkem vlasmího venkovského dětství, je současně komentá-
torem i básníkem.

V Roku na vsi se uplatnily a pňepodstatnily principy a motivy, ktefé
pťrl století piedtím inspirovaly Babičku. Zatí,mco u Němcové stojí v popňedí
postava a její charakter, u Aloise Mrštika se tmelem mozaikového obrazu
stal koloběh roku. Velikost a síla venkovského lidu v Mrštíkově pojetí

spočívá v tom' že se podrobuie nárokťrm pčírodního času. Tím se zároveř
uzavfuá pied časovjmi proměnami, které poznamenávaií ostatní svět.

Vilém Mrštík
/1863-19L2/

Prozaik, dramatik a literární kritik, pňíslušnÍk generace 90. |et.
V kr|tlce prosazoval a současně ve vlastnÍ beletrii pěstoval smysl
pro skutečnou podobu života, záiem o vfjimečně cit|ivého a odboině
naladěného jedince. Propagoval ruskf reallsmus a Zolu, pÍekládal
ruskou prÓzu.




