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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.
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