
zďá, Írázi; ale nělrdy byvá také smyslně plny; zemity a kalny,
ale ve šťastnych chvilích i názorn;i a smyslně vtírav1i. Pozornější čte-
náŤ vidí ihned, že Mrštík ve sv1fch vrcholn;ich chvílich jest ĎrÍsnílt
hmotg a jejího žil'ota, básník niŽších životních funkcí. PŤehiédneš-li
lidi, které vztyčL| ve svém dile, vidíš, Že naprosto scházejí v něn
myslitelé a intelektualisté, lidé žijicí své vnitŤní visi, bojující o svrij
vnitŤní rrist a v voj' trávení vnitŤním duchovfm žárem; není v něm
duší spekulativnych, které se odtrhly od hmotného smyslného světa
a vybudovaly si jin;i svět zákonné ryzosti a pňísné ideové krásy; neni
a něm stauitelťl suého osudu a suého díia. Mrštíkovi lidé jsou lidé Žijící
ve chvíli a podléhající všem jejím klam m, budto lidé vnějškoví
a pasivní, neuvědomělí, trpní otroci smyslri, okolÍ, nálady, Iozmaru;
nebo lidé vášně, zmítanijí a bojující s ní, ale nedocházející ke k]adné-
mu vítězství. Mrštík - pŤesně mluveno - zlá jen dvojí extremní
pásmo lidství: mlridi s jeho divok]ilmi pudy, vášněmi, vzdory a odboji
a resignované dolroŤívajicí striÍi, které smíŤeno jsouc se všim, dekora-
tivně a náladově ve vzpomínkách snovj'm zrakem pŤehiíŽí Životní var
a svár. V těchto dvou polohách napsal nejlepší své práce. Po opojnycil
a v]ibušn]ich lyrismech mládí pŤišly u Mrštíka - a to jest karakteris-
tické - ihned touhy idylické, potŤeba zátlši, míru, klidu, mazlivé ná-
ladové hračkáŤství, sebeuspokojeni v malém formátě. StŤcdní poloha,
vlastní vyvoj duše, rrist člověkriv, zápas člověka vyŠŠího s člověkem
nižším unikaly mu uplně; neukázal nikde toho, co jest vlastním riko-
lem umělcovfm: jak touhy a sny a pudy mládí pŤeměťrují se tuhym
životním bojem v nadosobní klatly, jistoty, činy; jak vykupuje se
život z vnějších náhodností a zachraĎuje se Ye vyšší sÍéru vnitŤní zá-
konnosti; jak, abych užil krásného slova starélro Kollára, Život stává
se ,,díIem ulastní duše,,, Tento pravy duŠevní dramatick1i pud schází
dílu Mrštíkovu a tím schází mu pravé vnitŤní teplo, vlastní oduševně-
ní veliké poesie. Není v něm tragiky, poněvadŽ není v něm velikého
tisili vťrle a intelektu, velikého napětí vnitňního mravního člověka.

Mrštik byl člověk velmi silnélro a také dosti diferencovaného života
nervového, č]ověk silnyclr dojmri a vjemri smyslovjlch; a proto malíŤ
slovem nejprve a pŤedevším. MatíÍ, pravírn, ne kreslíÍ; vloha kreslíŤ-

Duše a dtlo E

Yilém MršÚík

Vi lémMrštíkbylsnadnejchaotičtějšímoderníautorčeslry;achaos
ten nejen Že neustupoval v jeho posledních pracích jasu a harmonii,

nj'brž talil je více ještě než iráce první - osudná okolnost, která činí

dásti pocrrybnjlmi všecky ho,,o.y o vj.voji Mrštíkově' V málokom

leŽely tak iěsně vedle sele tepsi i horši prvky, vyšší i nižší Živly;

v málokom byly tak zpieházeiy a v málokom vzpíraly se tak risilně

každé krystaiisaci. A ct,ao, ten nebyl drisledkem, jak někdy bj.vá'

pŤílišného bohatství ideového a myšlenkového, naopak: nebyl-li

kdo myslitel, byl to Mrštík; spokojoval se nápady, improvisacemi,

pohodlnj.mi podněty, kterj'ch nedomj.šlel. Málokdo opájel se tak

svjmi vlastnirni slovy a jeiicrr ntutem a tŤeskern jako Mrštík; nad

logiku, kázeí a metoiičnosl stavěl vŽdycky temperament. odtud

",,jastni 
kŤečovitj. a improvisovany ráz největší většiny jeho prací.

Temperament ttlistit<a ne vždy nesl, také často jej vláčel a smjlkal

jím; někdy tal, veden jsa jím, do živého, často jej však také tempera-

mentz rad i laMrštíkminu lsepakr ip lněcí leaudeŤi l sve l i k j .mh lu-
kem do prázdna. Největší většina jeho prací nemá komposice, není

stavěna, poněvadž Ťetěz seŤazenj.ch vj'buchri není ještě budova;

samo nejlepší drama jeho (a bratrovo) není dramatická stavba, nybrž

pouhé epické plátno, bystŤe scénované. _
KaŽďy,kdopozorněj izačtesedoknihI\[rštikovj 'ch,vidí,žejej ich

autor byl robustnÍ animální člověk; animální člověk _ tomu chci,

aby se rozumělo jako vj,razu technickému, bez pňíhany. Mrštíkriv

vj'raz sám jest pňečasio logicky nepŤesnf' planf nebo zvlčilf,

zÁaten!, neriměrnj' nebo hyperbolickj'; blíží se také častěji, neŽ se



ská jest vloha abstraktní a kritická a ta nebyla právě pŤedností Mrští.

kovou. Mrštík byl malíŤ-impresionista, lrter1i maloval v barevn]fclr

skvrnách. Svět utočil na jeho mladé smysly mrakem dojmťl, pĚede-

vším dojmri barevnych, a Mrštík snažil se zachytiti je v celé ritočnosti,

naléhavosti, kyprosti a vlhké svěŽesti; ale zachycení to bylo také

osudně zlomkovité, mžikové, chaotické, rozplj,vavé a zam|žené.

Proto snaŽil se stupĎovati smyslovou stránku českého slova, snaŽil se

stvoŤiti si v něm povolnf a pruŽnf nástroj pro tento svrij rlkol; proto

stlačoval logickou a abstraktně vfrazovou schopnost českélro slova'

zanedbával syntaktickj'ch vztahriv a poměrŮv a byl ochoten dáti

vystoupiti jednotlivé skupině slovné z celkového titvaru skladebného'

aby tak zachytil teplj. tetelivj. kmit a blesk vnějšího smyslového

záchvěje životního. Že v tomto zpťrsobu, jakj'm zde nazira| Mrštík na

rikol básnickj', byla veliká a osudná nebezpečí pro jeho talent, ukáza.

lo se brzy; zvrili otevŤela se tím vrata dokoŤán, a co okouzlovalo

v první chvíli svou bravurou, odpuzovalo záhy jako rutina a manj'ra;

Mrštík zabihal se pŤíliš často do detailri a do virtuosity, do jakéhosi

mělkého slovného materialismu a byl zďrŽován a odváděn od vlast-

ních velkj.ch cílri básnickj.ch a klamán o nich: stal se pŤíliš často obětí

svého pŤíliš snadného a rizkého talentu'
S touto malíŤskou vlohou Mrštíkovou souvisí podstatná vada všech

jeho figur: nestojí pevně na nohou, jsou spíše skupiny smyslovj'ch

dojmri neŽ pevně ohraničené a jasně vykrojené osobnosti. Všecky

osoby Mrštíkovy jsou málo prokreslené, málo určité, málo individuali-

sované; pŤíliš povšechné, rozkolísané a rozplj.vavé. Jeho JiŤí Jordán,

jeho Ríša, jeho Francek, jeho Helenka, jeho Babetta, jeho Verunka,

jeho paní Bílá, to všecko jsou spíše pŤedstavitelé a pŤedstavitelky

určitého věku lidského, určitého stavu, povolání, situace životní,

neŽ individua jasně a rozhod.ně viděná a vztyčená ve své oďišnosti

a j edinečnosti. Proto osudy jejich nevyplfvají také s nutkavou vnitŤní

logikou z jejich karakteru; naopak: jsou hodně vnějškové, bez

té vnitŤní jedinečné teplé drivěrnosti a jednolitosti, která jest právem

pokládána za vlastní cíl tvorby básnické. osud Jordánriv bylo by

moŽno na pň. riplně klidně zaměnit za osud Ríšriv, aniŽ bylo

by nutno hnouti v karakterech jejich jen tečkou nebo čárkou.
A' z této povŠechnosti plyne i jakási schematičnost prací Mrštílro-

vych, která blíží se někdy aŽ programovosti. Nemá k ní daleko ani
,,Pohádka máje.., ani ,,Santa Lucia... ,,Pohádka máje.. jest obraz
mládí tak povšechn1f a schematick!, že hubené psychologické drama
jest zde sníženo jen na jakou takou záminlru k popisrim krajináŤsk1lm
a k malbě ristŤedi pražského i venkovského; a ,,Santa Lucia.., ro-
mán mládí vj'bojného, odbojného a nadšeného, zahubeného pro chi-
méru, má rozuz|eni odvislé od motivu nejnáhodnějšího a rrejlrmotněj-
šího: hladu.

Člověku takto za|oženému musila bfti naturalistickti theorie |ran.
couzskti vítanou pri.dou, do níž zapustil koŤeny av niž se rozestŤel jeho
talent. Mrštík svym sensualismem byl pŤedurčen pro nauku, která
viděla člověka jen produktem pridy, okolí, prostŤedí, dědičnosti, spo-
Iečnosti; která vidě]a člověka trpnou loutkou nesčetnych určujících
sil rázu pŤírodního i společenského; která v jednotlivci viděla jen bufi-
ku společenskou, jen nositele a plnitele určité funkce. Není náhoda,
že nejlepší Mrštíkovo dílo beletristické, jeho studentsk1i román
,,Santa Lucia.., jest pojat a pracován methodou Zolovou. jako u Zoly
Patiž, tak u Mrštíka Praha není pouhym tvarem hmotnym, nybrŽ
bytostí osobní a mravni, živou a smyslnou milenkou, která zardousí
ve svém ]<amenném objetí naivního enthusiastu, nadšeného brněn-
ského blouznivce, lákaného k ní všemi svfmi života lačnj.mi nervy
a smysly. Román tento, jeďnj. z praci Mrštíkovych, bliži se tragič-
nosti, ovšem tragičnosti zcela hrubé a rudimentární, a jedinj'vyka-
zuje alespoĎ jakj'si pokus o komposici: jest zarámován s brutální
učinností mezi dvojí v kňik, jenž ozve se za sebou v sále nemocničním:
,,Píistaute plentu!,,; komposiční prostŤedek sice zcela vnějškovy, ale
pŤece v1ilsledek jakéhosi záměru a v] počtu uměleckého, kter:f mizí
víc a víc z pozdějších prací Mrštíkov$clr.

Touto hrubou methodou vystačil Mrštík jak tak tam, kde šlo

9 .dei" všeobecné, schematické, vnějškové; ztroskotal se všude tam,
kde chtěl vystilrnouti proces jemnější a sloŽitější, rázu mravního, tak
na pň. v Babettě, kde jde o zajímavf sujet muže-obchodnika, jenž, aby
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1 1 6 zaclrránil se od ripadku, prostituuje vlastni Ženu. Jest tňeba pŤečisti

si tuto práci tomu, kdo chce si ujasniti, jak umění Mrštíkovo v tomto

pŤípadě selhalo, poněvadŽ nemělo closti pronikavého a bystrého zraku

pro vnitŤní děje duševní a poněvadž šablonovitě generalisovalo, kde

se mělo zmocniti své látky ryzí básnickou intuicí.

Mrštík byl uměleck: primitiv pŤečasto v nedobréÍrr smyslu slova;

scházela mu básnická jemnost, která jest pravá a vlastní básnická -

síla. Česká ]iteratura bude mu ovšem vŽdycky vděčna za mnohé

fragmenty, lá|ezy a objevy rázu detailniho, za mnohj' podnět a ještě

yice za mnohou bezděčnou v1istrahu; nebude mu zapomenuto na pŤ.,

Že dobyl z českého slova smyslné síly vytvarné, které v něm sotva

tušili jeho pŤedchridcové a vrstevníci. Ale pro celkovou orientaci

dnešního i pŤíštího básnického v boje českého bude míti dílo jeho

vjlznam mnohem spíše záporn! než kladnj'; a také to, co Mrštík

objevil a vtě]il ve své dílo literární, bude musiti bj.ti často teprve roz-

taveno a Znova pŤelito, aby dalo trval zisk a statek' Jeho dílo lite-

rární bylo za života jelro mnohem vj.še ceněno, než kolik odpovídá

jeho vnitŤní umělecké a básnické hodnotě - špatné omen pro jeho

budoucí osud.y. Jeho dílu schází veliká síla duchová, napětí silné v le

a víry, vzlet oddané a tvoŤivé lásky, které jedině pŤenesou pŤes tu

propast ne tmy a msty, ale spravedlnosti a mi]osrdenství' jíž ť'íká

se zapomenutí'
I.{euplyne snad mnolro času a jeho dílo bude souzeno zcela histo.

ricky, t. j, zce|a vj'vojově a mrtvolně jako možnj', ale pomíjivj.stu-

peĎ k rltvarrim pŤíštím a, jak doufáme všichni, lepším a ryzejším'

jako provisorní oklika, která, aby mohla bjlti plně pochopena, bude

musit b1it vykoupena krásnj.mi tvrirčími činy budoucích.

AnÚonín Sova, sensiÚiv a visiona{ň

Já. hled.al uzd'cné lid'i . . . Diskretní

iichž mIčí rtg, kilgž srdce čistě hoíí . . .

Já hledal velikost i zrád,nost moÍi

a pro suitj ohefi pÍeilmět obětní , . .

á. S. u Zdpasech a osud'ech

První tŤi lyrické knížky Antonína Sovy, ,,Rea]istické sloky.., uve.
Ťejněné r. 1890, ,,Květy intimních nálad.. z r. 1891 a mapa krajináŤ-
skj.ch skizz s domorodou staf.aži, ,,Z mého kraje..z r. 1893, neodchy-
lují se zdánlivě patrněji od běžného pojímání básnickych rikolriv
a cílri, vlastního mladé oficiální poesii tehdejši epigonské generace
,,lumírovské.., Škampri nebo Kláštersk1fch. Na českém básnickém
nebi stála tehdy vysoko a jasně hoŤela básnická hvězda Frangois
Coppée, francouzského parnasisty, kterj' zradil parnasistick1i ari-
stokratismus i jeho l'art pour l'artism a zaměnil jeho mythické, legen-
dární a exotické náměty látkami z paŤíŽského pŤedměstí nebo velko-
světského boudoiru a došel zato mimo jiné projevy pŤizné i potlesku
Zo|ova, kterj' kladl do něho naděje pŤíliš málo zdrivodněné; nebot
Coppée neučinil nic, neŽ že si osvojil methodu pŤesného, zákonně čis-
tého a jasného verše parnasistického, kterj. byl dlouholetou prací
nade všecko uzptisoben, vystihovati plasticky a reliefně vnějškovj'
svět, oblast postŤehri zrakovjlch, a tohoto nástroje, sqim zprisobem
ve]mi dokonalého a velmi jemného, užil na náměty, k nimŽ nebyli
vábeni parnasisté, dědicové romantického exotismu, většinou za-
jatci pesimistické filosoÍie indické nebo antick ch theogonií a mytho-
logií. Zola a jiní podivovatelé Coppéovi pňehlédli, Že pouhá změna
látková nečiní ještě moderniho umělce a že vlastní čin básnickj' jest
v tvorbě nového vfrazu a nového stylu; a že zďe riplně selhala síIa
Coppéova, ukázalo se až pŤíliš záhy. Coppée nebyl však privodní ani
ve vfběru a postŤehu sv1fch námětri - i tu pÍejímal a Ťedil, Ťedil
velkoměstskort notu moderního impresionismrr, jak na ni první ude.
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