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z r. 1900 s tematikou manželskénevěry a očisty v náboŽenskémcitu a
poslézeVranoo z t, |906 s tématemtápavéhohledání vlchoďska z neplodn;i'chmladistv:|'chtuŽeb a snir) si sice kladou náročnější
cíle,usilují o hlubší
ponor do vnitiního života postav, do společenskéi duchovni problematiky,
naznačujívšak zríroveĎi meze autorova prozatérskéhotďentu, kterj'se
nejričinněji projevil v intenzívním smyslovém a náladovém vnímánl
reďitv.

Alois Mrštík
/r861-1925/
Prozaik, autor známéuměleckékroniky, která podává bohatě
za|idněnf obraz životamoravskévesnicev koloběhu roku a oslavuie
jeií pospoIitost,narušovanouvlivy městskéhoprostŤedí.
Staršíbratr 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 pťrsobiljako učitelna jiíromoravskémvenkově. Když se r. 1889 stal správcem školyv Divákách u Hustopeče,poskytl domov celésvérodině včetněbratra Viléma. Pod jeho vedením
a po ieho boku pronikal do literatury, s ním pozděii reďgoval Moravskoslezskou revui (l907-10), která měla čelitpražskémuceirtrďismu a rozvíiet
tradice tzv. moravskéliteratury. Vzájenrnou náklonnost obou bratii utuŽovalo nejen dlouholetésoužitína zapaďé vesnici, která se k nim nestavěla
právě pčátelskn a nejen rispěšnáliterární spolupráce. Ze strany Aloisovy
to byla takéricta k prubojnějšímuiniciátoru, ze strany Vilémovy pak vděk
za věrnou pňíchylnost.Alois Mrštík zemčelv 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 vyrrŽívaiekronikáÍskéhoprincipu uspočádání vytvoňil mnohostrann! obtaz soudobé moravské vesnice. Áetoti vuekdysi své romány budovď na silnjlch jedincíc\ v ávěru století utvlzoval
v brauovi nedtrvěru k nadprťlrrrěrnéosobnosti 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 moravskédědiny. Vfchozí
časovoujednot*ou ie zemědělskf rok počínajicípodzirnni setbou a wcholící sklizní. Dobu mezi tím členíautor po zpťrsobukronikáňe na měsíce,
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dny, svátky a slavnostní chvíle, iejicM stiídání
uvnitŤ nich pak na v1lzznačrré
se všednírnidny vytváfí venkovskj'ustálenj,rytmus. Vyprávěč pŤi jednotlir,.fchdnech vypovídá zálibně o torn, jak jeho vesnice Habrťrvkatrávívá svirj
čas.Tím budi doiem života,kterf je podroben časua zároveĎ svou opako.
vanostía ustálenostíje nad časpovznesen.
Mrštíkova dědina lpí na sv:i'ch dávnfch traďcich, Žije koloběhem pňírody
a zemědělsképráce. Péčeo veiejnou správu obce ie záleŽitostíněkolika
jedinď. Autor je sleduie s ironií, podobně jako nečetnéjedince, kteŤíse
chápou socialistick ch myšlenek.Z postupujícíhomravního rozkladu moravskévesnice (projevuje se v alkoholismu, zaďuženosti, ritěku do města)
viní Mrštík město. Ve srovnání s ním a s městskjm zprisobeur života jeví
se mu ovšemi upadaiícídědina jako oáza piíror{nihočlověka'životď rovnováhy a národni svéráznosti. KaŽdé vybočeníz ustálenéhoryturu 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{rpomirže k vlnosnému
obchodu a hospodě a kter1i' svjm iednáním rozbije vlastní rodinu a zničí
Život dětem, sám skončína oprátce. Ztroskotání a odsouzení prťtbojného
člověka je stuprlováno tím, že se odehrává na pozadí urodné Žavy a díkťrvzdá za ni bohu i zemi.
Vedle zkoumavého pohledu prostupuie ce m Rokem na vsi pohled
obdirmÝ. Oba se spo|ujíve vyprávěči,učiteli,kterj.zná dtrvěrně svémnohaletépťrsobiště,ale vypráví o něm s.odstupem. Od sv!'ch postav se lišíiiž
a komické' smutné'
tím, Že užívá spisovného iazyka. Stfidá epizody vážraé
ale chvilkami také
je
pozorovatelem,
wipnjm
většinou
tklivé a satirické,
ziihlÍm pamětníkem vlasmího venkovského dětství, je současněkomentátorem i básníkem.
V Roku na vsi se uplatnily a pňepodstatnily principy a motivy, ktefé
pťrlstoletípiedtím inspirovaly Babičku. Zatí,mcou Němcovéstojív popňedí
postava a její charakter, u Aloise Mrštika se tmelem mozaikovéhoobrazu
stal koloběh roku. Velikost a síla venkovského lidu v Mrštíkově pojetí
spočíváv tom' že se podrobuie nárokťrmpčírodníhočasu.Tím se zároveř
uzavfuá pied časovjmi proměnami, které poznamenávaií ostatní svět.

Vilém Mrštík
/1863-19L2/
Prozaik, dramatik a literární kritik, pňíslušnÍkgenerace 90. |et.
V kr|tlce prosazoval a současněve 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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uvnitÍ nich pak na vj'značnédny, svátky a slavnostní chvíle, iejichž stiídání
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se mu ovšemi upadajícídědina jako oáza pťírodníhočlověka,životnírovnováhy a národní svéráznosti.Kďdé vybočeníz ustálenéhorytÍru a mravních
nofem se v Roku na vsi trestá, iak ie patrné hlavně na Cyrilu RybáŤovi
a Vrbčeně,dvojici, která jde bezohledně za svou erotickou vášní.Podnikav!
Cyril Rybáč, kterj. si z nejskromnějšíchzačátkÍrpomirže k vjnosnému
obchodu a hospodě a kterjl srrÍmíednánímrozbile vlastní rodinu a zničí
život dětem, sám skončína oprátce. Zuoskotání a odsouzeníprťrboiného
člověkaje stupĎováno tím, Že se odehrává na pozadí urodné žatvya ďk vzdáni za ni bohu i zemi.
Vedle zkoumavého pohledu prostupuie celjn Rokem na vsi pohled
obdivnÝ. oba se spojuiíve vyprávěči,učiteli,kterj'zná dťrvěrněsvémnohaďe vypráví o něm s odstupem. od sÚch postav se liši iiž
letépťrsobiště,
tím, že uŽívá spisovnéhojazyka. Stčídáepizody vážnéa komické' smuÚré'
tklivé a satiťické'je většinou vtipnjm pozorovatelem, ďe chvilkami také
ziihl m paměmíkem vlastníhovenkovskéhodětství, je současněkomentátorem i básníkem.
V Roku na vsi se uplatnily a pňepodstamily principy a motivy' které
pul stoletípiedtím inspirovďy Babičku. Zatímcou Němcové stojív popčedí
postava a jejÍcharakter, u Aloise Mrštíka se tmelem mozaikovéhoobrazu
stal koloběh roku. Velikost a síla venkovskéholidu v MrštÍkově po|etí
spočíváv tom' že se podrobuje nároktrm piírodního času.Tím se zárovertr
uzavká pčed časovjmi proměnami, které poznamenávaií ostatní svět.

Vilém Mrštík
/r863-19L2/
Prozaik, dramatik a literární kritik, pťíslušníkgenerace 90. let.
Y krltice prosazova| a současněve vlastní beletrii pěstoval smysl
pro skutečnou podobu života, zájem o vfjimečně citlivého a odboině
nataděného jedince. Propagovat ruskf rea!ismus a Zo|u, píekláda|
ruskou prÓzu.

