
106 CesÚopis' iakí nemá bfÚ

Když jsem" byl letos v létě na Slovensku, dostal se mně ná.
hodou do rukou cestopis, kter;i jsem mohl ověÍovati z valné
části na místech, jež popisova|: Aloise Mrštíka Hore Vdhom.

Ale není ani tŤeba bfti na místě a srovnávati se skutečností,
abys viděl, jak autor - neumí vidět, neumí zírat. Hore Váhom
jsou skoro vflučně popisy horské pŤírody slovenské, většrnou
taťranské; a sice popisy takového rázu:

,,Spousty hor nitransk;ich a Malé Fatry Íítílg se s nebes
a s nimi jako by klesalo i nebe samo, nesené na kíídlech hustgch
mth; jako ohromní drauci s rozpjatgmi perutěmi plovaly tg pdrg
nad tich;imi žleby a nedostupn;.imi roklinami, kde rusalkg v leh-
k;fch závojích ranních par tančí div1i svrij rej.. (str. 11).

,,od qfchodu se zablesklo. Obzor zaplál bíljlm světlem, páry
zrrižověly, nebe zrudlo krví. V tichém, nehybném klidu ztrnul
cel svět. Mlčenlivé hory jakoby v radostném vzrušení očeká-
va|y pŤichod uznešeného prince. Pojednou rozlila se v celé své

šíňce v1fchodním nebem krvavá záplava letního jitra a zlaté to

ditě, zaha|ené u nddherng šarlat mraku' vyjelo nad temena hor...

Tedy: v;i'chod slunce, jak pňi vstupu na pridu slovenskou
udivil a rozradoval autora v Žilině. Ale uvaž, jak nic neni tu
viděno.nazíráno a jak autor, místo aby tě pŤivedl k tomu, co
chce popsati, neustále tě od toho odvádí star;7rrri otÍel1i'mi
obrazy, vzdálen1fmi a ryze divadelními, mátožn;fmi a nepňes-

n1fmi. Řekneli mně někdo: ,,páry hor.., mám pŤedstavu zcela
jasnou; a děkuji pěkně za to, aby mně ji zatemnil a rozmazal

nějak;fmi ,,ohromnymi dravci s rozpjat;?mi perutěmi... ,,KŤldlo
hust;ich mlh.., které ,,nesou nebe.., jest podobná rozmazanina
právě jako ,,nedostupné rokle, kde rusalky v závojích ranních
par tančí divoké reje... oko nevidí nic, ale spoustou slov snaží
se je oklamati autor a namluviti sobě i tobě, jako by vidělo.
odtud odporn dojem takovych lžipopisrl: klamou a podvádějí.

A tímto tÓnem nesena jest celá kniha.
Barva jest lát,ána na barvu; na divoké, kňiklavé slovo vrháno

jest jiné, ještě zuňivější a již ochraptělé; všecko se vzpíná, tančí,
chroptí v divoké posunčině a pŤitÓm nevidíš nic a necítÍš nic.

Aby se nezdálo, Že kňivdím.

,,Zamračerrě, beztvárně hleděla do kraje vysoká dvě vyšno-
kubínská skaliska, podobná otlučengm, staletími zjizuengm sfín-
gdm, jejichž vysoká dvě čela obrácená k Choči uarouně do suěta
ustííc (!) šklebila své pŤíšerně rozryté, věky zohavené, blesky
a smrštěmi hojně navštěvované skráně... . .  (Ď1)'

,,A pojednou nadzvedly se hory, zahoŤel západ, ugsoko k nebi
zahrozila Magura. Slunce jako ohromng rubin skanulo západem
do klína hor a nad ním mraky se rozlítly jako perutě k nebi
pňipjatého ptáka. .  . , .  (69).

,,Jak pluky obrri za sebou i vedle sebe tisknou se ty ňady
horskych velikánri a oltdf na oltdíi, hŤbet na hŤbetu - - ťrsta
oněmují, oči jako by hltaly hrozné to panorama uěčnosti,, (l27).

Každ1i, kdo opravdově zahloubal se do krás pňírodních, kdo
procházel kdy pÍírodou jako pozorng milenec, bude nepňekona-
telně odpuzován od takov;ich popisrl tím, co rozpozná jako
známku jejich Ía|še: theatralistikou. Mrštík vidí pňírodu neustále
v umělém divade]ním bengálovém osvětlení. Za ni podává ti
neustále diuadelní rekuísitg: slunce u něho jest ,,vznešen;i princ..
zahalenjr ,,v nádhern;i šarlat mrakti.., skály jsou ,,otlučené
sfingg staletími zjizvené,,, hory jsou oltdíe a mlha, která se po
nich plazí, jest, kadidlem, (,,Páry po něm lezly, jak po oltáÍi
když se vzpíná bílé kadidlo.. st,r. l25.)

A tomu odpovídá, když u něho hory ,,Itrozi k nebi.. nebo
dokonce ,,Ťítí se S nebes.., tomu odpovídá prázdné siláctví



takov1fch gest, které prisobÍ na každého opravdového znatele
pňírody jen směšně : ,,uhodil Gerlach drzym sugm čelem do klenby
nebes"  (131) .

Pňíroda jest vpravdě zcela jiná: stíidmá i ve své síle, čjsÍrÍ
a tichd, i ve své mohutnosti. Hory jsou krásné ne t,ěmi domně-
l mi kankány mrštíkovsk;fmi, n1fbrž sv m nadlidsk1fm klidem,
svou svatou neporušenou pevností, zákonností a logikou jejÍ
i v part,iích nejsrnělejších. Podmariují si tvou duši tím, že není
v nich nic hereckého, nic opičácky lidského; Lim, že odnášejÍ
tě do nedozírna daleko od vší lidské malichernosti a pitvornosti.
A nyní pŤijde autor a nasazuje ti soustavně a zásadně na oči
skla lidského tatrmanství, aby t,i jimi zošklivil něco, čeho sila
a krása jest právě v tom, že jest ho riplně prosto.

A st,ejně, neJi víc, odpuzuje mne, vnášejí-li se do pňírody
p}edstavy a pňíměry ze života církevního, zvláště liturgického,
aé již si tak vede kdokoli. Zmalicherriuje se mi i t,ím pŤíroda.
Jest pravda, že v pŤírodě mohu míti a mívám tuchy náboženské,
že cítim vlání dechu božiho, že tonu v propastnosti jeho, _- ale
to všecko jest něco docela jiného než kostelnická nebo minist-
rantská lžipoesie katolického chrámu. Ten jásav;Í pocit závratné
síly a svobody jest nekonečně vzdálen1f všem pocit m naparfu-
mované líbivosti a hravosti, které budÍ ve mně kaŽdé divadlo
lidské, byé i chrámové. Právě proto, že v těch chvílÍch jsem
zbožny v pravém smyslu slova, jsem nesmírně vzdálen1f všeho
církevnictví a kostelnictví. Proto t,y paralely mezi chrámem
a pŤírodou dotfkají se mne tak odporně, jako kdyby ze soustňe.
děné dumy, kdy slyším tváňí v tváň pťrlnočnímu nebi harmonii
sfér nebesk1fch, vyrušil mne někdo hrou na harmoniku.

Proč píši zde o těchto věcech? Proto, že u nás vládne směšnf
pŤedsudek nevzdělancri a polovzdělanc , kter;f věci cítění a hod-
nocení estetického pokládá za něco zbytečného nebo lhostejného.
Tedy: abych ňekl zcela hlasitě, že ukus a jeho soudy nejsou nic
vedlejšího nebo náhodného, n1i.brž něco zcela driležitého a drisled-
ného i v;iznamného. Vkus jest mravní vlastnost lidské duše, a ráz
duše, i duše národní, projevuje se iím pŤímo a rozhodně; odtud

vfznam, kterf pňikládají všichni kulturní národové Západu
vkusu, a d raz, jak;-i kladou na jeho projevy. Mluví jim pŤÍmo
o karakteru člověkově a usuzují z něho s neomylnou drlsled-
ností na jeho duševni táz a složení.

Jde o česk cestopis po Slovensku. Ten zotnlr rihel, jak;fm
se zde dívá autor na pŤírodu a na lidi, zrist,ane tu jako doklad
z historie české duše moderní, jako něco, co bude vydávat,i
svědec[ví o ní ještě po desetiletích a snad i st,oletích. Co
viděl a jak viděl, čeho neviděl a proč toho neviděl tehdejší
básnick1f zrak česk1f? - to budou otázky, které se zeptá pňÍšt,í
literární nebo kulturní hist,orik. A zodpoví je kriticky, nezod-
povědělJi jich takto již dnešek.

Co nám Ťekl o duši slouenské tento autor' kter;f pňece jest,
počít,án mezi nejpňednější své doby? Hrozím se odpovědi na
tuto otázku. Neuvěňitelné, ale pňece pravda: není skoro lidÍ
v cestopise Mrštíkově; a jsou-li kde, jsou tam jen jako dekorace,
jako divadelní komparsy, jako st,rakatá, ale duševně němá
stafáž. Mrštík dovede načrtnout žánrov1i7 obrázek ze života salaš-
nického (Bača), ale co Ťekne ti o duši, povaze' kvasu lidu slo-
venského? Nic' Uvede tě v osadě do chrámu na hrubou, ale
proč? Co ti ukáže a poví? Bílé kroje Revričanek, jejich lil iovité
záhony buď nehybně trčící v prostor chrámov;f nebo rozkolísané
větrem zájmu a zvědavosti (Bílé květ,y). ,,A nade vší tou krásou
kněz rozkládal své sněhobílé ruce' a káže o vlku v rouše berán-
čím, slovy nadšen1ilmi mluvil o bílé čistotě panenského květu
a hlas jeho, jak s nebes by se nesl, - zapadal dolťr do otevňenych
srdcí bílfch oveček.. (9B). ,,Šéastné děti! Modlí se v nejkrásněj-
ším chrámu všech chrámri a duši svou plní dechem tatránsk1ilch
hor! Na horách u s{ich stád - po zelengch stráních, pod sluncem
a oblací.ch sídlí jejich Brilr. Šéastné děti, klečÍcí na temenech
nadoblačn;ich hor!. .  (Ib.)

Jak jest to falešné! Autor svou svátečně zbožnou turistickou
náIadu vkládá do duše lidu. A je to ovšem zcela lživé. Neboé
Brih tomu lidu nesídlí na stráních, ani na oblacích, n1ibrž v monst-
ranci a v hostii její. Lid ten není rozplj'vavě a náladově



110 zbožny podle poetické šablony p. Mrštíkovy, n1ibrŽ tvrdě kon-
fesni, vášnivě fanatick;f, nesnášeliv;il, ritočn;f a bojovn;t, kter;r
šel jiŽ tenkrát, kdy byl p. Mrštík na Slovensku, za svym Hlinkou
stejně oddaně a slepě, jako jde dnes. Ale ovšem: o klerikalismu
slovenském a o jeho politice nenajdeš v knize p. Mrštíkově ani
joty; jen bíl;f kněz, bílé ovečky, nevinná srdce - konvenčně
lživá idyla. Mrštík neví, že jsou na Slovensku vesnice zamoŤené
morem koňalečním, že jsou vesnice propadlé židrim, že jsou
dědiny, z nichž dvě tňetiny nebo tňi čtvrtiny mlad;Ích mužri
odcházejí den nebo t;iiden po svatbě na léta do Ameriky, zrista-
vujíce mladé ženy doma na obdělávání polí. . . Nenajdeš v knižce
Mrštíkově jedinkého sebekradmějšího pohledu do společenského,
rodinného, školského, církevního života Slovákova. A pŤece:
jsou tu životy lidské houfně zničené a rozšlapané ne vinou sou-
kromou, nybrž zíizenimi společensk1;imi, nevědomostí národní
a tiídní, rozpory doby i pŤedsudky doby. A pŤece: i v chrámě
mrjŽeš vidět cosi mnohem zajímavějšího, neŽ jest hra světla na
krojích - t,ragick;i' rozpor mezi čist;1im srdcem lidu a jeho za-
tměl;,fm, zaostal m rozumem' i nositele tohoto rozporu a utrpení
jejich' takoňka hmotně naskládané jako žalostná oběé pňed
oltáňem.

Tedy: kniha Mrštíkova jest staromÓdní cestopis, jaké neměly
by se dnes již ani vyskytovat. Sváteční turistika, která vidí
jen líc věcí, a to ještě divadelně, efektnicky kňiklavě, strojeně
í líčeně.

Jest nám LÍeba zcela jinlch cestopisťr po Slovensku: cesto-
pisri, které by byly rizkostlivě pňesné a správné, odvažovaly by
slova na nejjemnějších vážkách, stňídm;Ích v prostňedcích v;i-
razov;i'ch a veden;Ích vášnivou touhou po pozrrání a jen po po-
znáni - ne po efektech popisně koloristick1ich. Co nám schází
dnes, jest právě dvaceť nebo tňicet let poznávací práce na
Slovensku; pykáme za to' že jsme jí nevykonali. Ale ovšem,
cestopis Mrštíkriv z ní není.

Aby mně bylo rozuměno: i moderní cestopis mťrže a rnusí
prodlévat,i na věcech vnějškoqfch, na jevech vnějšího světa, ale

musí vésti si pŤi tom s takovou opravdovosLl, že má právo n"9. 111

psati na svou první stránku: Tak jsem Lo uiděl. Zrak má také'

svou logiku' Svou zákonnost, která se ověŤuje postupem času;

a která vede také od vnějšku k nitru a dovoluje činiti závěry

z onoho na toto.




