
Úkolem kultury a v;fchovy jest zachovat, prohloubit a zjern-
nít st,ud _ a právě proto vyplít nejprve pseudostud' stud zvrhly
a zvrácen1i, st,ydlivost pokryt,cťr a nestydatych.

Úkolem v;fchovy jest zachovat a rozmnoži| v člověku dět-
skou čistotu a naivnost v nazírání, čistotu srdce i zraku, spoleh-
livost a bezpečnost taktu, kter1f rozlišuje sám sebou mezi
pravdou, pŤírodou a krásou a mezi frivolností, myslně vypočí.
tanou a uměle buzenou, mezi pravdou, vášní a uměním a mezi
lascivností a pornografií.

od dětství stále soustavně musí b1ft vychováván člověk
k tomu, aby se na všecky veliké a smutné rikony života, na
všecky projevy velik11ich zákonri pňírody a vesmíru díval vážně,
zamyšlen a zbožně dojat - aby ctil mysterium pravdy a krásy
jako nejvzácnější divadlo, jež mu mriže poskytnout život a umění,
čist;fm, pŤím;|rm, nešilhajícím a nešpinícím pohledem.

od' dětstuí musí se učit člověk dívati Se na pravdu a krásu
čist;im a zamyšlen;im zrakem, v dětstui již musí získat a nab;it
bohatství čistého pohledu a čistého srdce a v dětech již musí
se vychovávat ťrče]ně silná a čistá obraznost, která umí hledět
na uměleckou sílu a pravdu čistě a zbožně, jak zaslouží, aby na
ni jen bylo zíráno. Jinak nevychovajÍ se nikdy generace noq1ich
kulturních lidí, krásného a zbožného lidu a diváctva krásn;ich
a pravdiv1fch divadel života a umění.

A proto v osvíceném pochopení těchto kulturních rikolú
městská rada pražská kupuje umělecké dílo, Rodin'ovu sochu'
aby ji zavňela do nejtmavší pňíhrady své zapadlé truhly, které
Ťíká městské museurn.

StyI a čIoaěk

Lc slyle est l'lromme méme, ňekl stary Buffon, a p. Mrštík, tňeba citoval trocltu

1rozrrrěrrěně a v trochu podivném francouzském pravopise (,,Le stil c'est l'lromme..,
I,rttnÍr, str. 57, 2. sloup.), dává lnu za pravdu. Doufáme, že nebude tedy protestovat'
polclžínle-li i jeho kriíickou a polelnickou prÓzu poslednílro data na tuto zkušebnou
r.áhu a zj istí lne, co ukáže nám i  Jemu.

,,PoI na čele bg lnusel ugstoupit každému hanbou a lítosti, ktIy|ly v jedné iadé
-s nirrri sedět měl na lavici obŽalovan}'ch. A ťen pot zarosli skrdnějejich, na to mohou
spolehnout.  .  ."  (S lovo, str .  30, l .  s loup.)

V tonr je celf MrŠtlk, stylista i člověk. Staré, krásné a věcné usloví jako: zahoňel
studetn, zarděI se po uši - nestačí tomuto modernímu boucharonovi, a proto váŽe
ne-qlttčiteltré pŤedstavy v bastardní a nesmyslné obrazy, látá kontradikce a objevuje
z l t lusrtnové pravdy ja l roŽesečlověkhanbou - pot l ,a tovprvnívětě jennačele,a le
r' tlrulré tlŽ i na skrdnich. Zatím věŤíme jen, že se potil p. Mrštík sám, kdyŽ sešival
t,y|o násilné nestv ry z protivnfch prvk , které se bránily a vzpÍraly mu ještě
t, rukou. A to všecko jen proto, aby mohl nafukovat věty na pusté novináňské
balony! Jen veliké rozrněry! Jen oslepovaí, jen omračovat, mluvÍ každá plebejská
cs t  ct ika.

,,Koncčně se i'ítí ntorální Nemesis, která na Bestii nyní jak dobfe osedland Furie
ostfe pletenlmi a u Ťeznické krui dobfe namočengmi prouazg hnáti bude k zodpověcl.
tro'sti celou tu plejadu uměleclrfch Adamri . . ... (slovo, str' 29, 3. sloup.)

Barnbase, zardi se (čili podle Mrštíka: zapoť se), jsi pŤekonánl To nenÍ už
ochlaptělf uvodnÍk našich žurnálri, to je vyvrcholení Tvého stylul A ta správnost,,
pŤesnost, ,,justesse.,, jak Ťíkával Flaubert, těch tropicky bujnfch, kypÍcÍch a spleti.
t,1y'clt obrazrll Furie, kterou si p. MrŠtík pŤedstavuje docela originelně jako koně
(,,dobňe osedlaná Furie..), máčÍ si svoje provazy' jež p. Mrštík také první objevuje,
V Ťeznické krvi (t. j. v krvi Íezníkri)l Dovedete si pŤedstavit něco oslnivěJšÍho, děsi.
vějšího, mysteriosnčjšího? Není v]astně Mrštík největší českf mystik? ,,Praudiuost
tl ultlts.,, to pr1i je v umění hlavnÍ a bez nich pry není umění, píše kdesi p. Mrštík.
A rremá clokonce nepravdu.
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76 ,,Sami nastavili kdysi tak hrdou svoji šIj a teď rajtouat na nl mriže každf
uzenáň... (Slovo, str. 30, l .  s loup')

K tomu jen poznámku: kdyby tak někdo mluuil,Ťel'<|o by se, Že pěstuje fiakris.
ticky žargon, a zde tak pl.íe mlad}i spisovatel a pry - stylistal

NamÍtne se snad' že t,akové ubohé nesmysly a nevkusy proklouztrou -qnadtto
ve chvatu, pÍše-li se novináĚsky článek. Smutné je, že mohou proklouznout, ncboť
to znamená, že isouv člověku!

Ale p. Mrštík nepÍše jinak ani v literární kritické studii o Juliu Zeyerovi, jejŽ
klade rovnou mezi básnické bohy světové, a kterou tedy jistě psal nebo měl psát
se soustŤeděnou myslÍ' A]e věc má hlubší koŤeny: všechen ten nevkus, triviálnost,
faleš a jalovost jazyková i myšlenková je ne tredopalíením, ale samou vadou a ne.
dostatkem spisoYatelské struktury p' MrštÍkovy.

V článku filosofuje p. MrštÍk mnoho a dusí se samfm ideálem, srdcem, nad.
světím, citem a duší, ale má{i o nich něco určitějšího povědět, dopadne to tak
materialistickg neukusně a mechanickg stflzliuě, až b h bránÍ. Styl prozrazuje
p. Mrštíka, kaŽdou chvíli ho vyvrací a trestá, aniŽ o tom má tušen1. Ústy vyznává
nejradikálnější spiritualismus a idealismus, ale píše současně a zároveri těžk1i a hrubf
materialismus. Z au deld a z ld-haul padáme stále do ld-bas,a beze všeho autorova
myslu, Jen tím, co p. Mrštíkovi,,uklouzne... Z oblak k blátu je u něho vŽclycky

jen krok, a obojí Ťíká často JedníIn a tjmž dechem.

Tak kl idně vedle sebe dovede napsat (,,Lumír.., str. 45):,,Do plna slovanské
duše - rdll nejnádhernější epopejl, Vyšehradem... Ubohá slovanská duše, když
vyvolává v p. Mrštíkovi hned pňedstavu - pohrabáčel

Ještě velkolepěji dopadl p. Mrštíktlv Ritt in's romantische Land na str. 94:
,,Není tak malá ani tak chudá ía česká duše, abg uchazela pouze jednlm uentilem

a jinlm ani nesměla uen',,
To je svého druhu jediné. Je to už rnalér, Že jakmile vzpomene p. MrštÍk na duši,

lrned se mu k tomu musí pňidruŽit pŤedstava - kotlel Co si má pak nryslit čtenáň?
Že si p. Mrštík pÍedstavuje tu milou českou duši _ jako páru? Pan MrštÍk, ktery tolik
nenávidl techniku a mechaniku modernlho světa, je jÍ plnÝ (ovšem tanr, kde je ab.
surdní a směšná, což uŽ b vá pomsta bohli), a on, kíery spÍlá vinohradskfm činžákrlm
z profese, plŠe de facto ve sv;ich článcích stejné nestv ry a nevkusy každou chvílil

Neboť Pécuchet, kter je zabllen v p. Mrštíkovi, žádá neuprosně svou daĎ, a tak
už na následujícím sloupci (strarra 95, l' sloupec) čteme tuto _ prostě nechutnost,
doslovně i metaforicky:

,,ne pravdu rozkouskovat u drobcich polemik' kdc se ztratí zrovna tak rychle,
jak ughozeng bglg z žaludku, ale slovo soustavné, kriticky uspoíádané.. atd. . . .

Ty polemiky' které,,bylyvyhozeny z žaludku.., jsou, jak patrno, ve všem všudy
mrštíkovské.

Stylistícky i myšlenkově ryzÍ Mrštík je také na str. 57, l. sloupec:

,,jsou knihy, a proslavené, kterfm však konec konc{r pÍece jenom chybí něco,

co by strkalo člouěkem stáIe kupťedu a u!š , . ',.
kniha, která ,,strká člor'ěkem.., je roztomilé, že? Taková mrštÍkovská finesa

a nuance| ZvIášť dojemné musí blt podívání na toho, koho ,,strká u/ď.. A zase

vinohradsk$ stylI obraz patrně vzat je z tamních staveb, kde tak poeticky zacházej1

s cihlami. Pan MrštÍk,,dlužÍ.. (abychorn uŽi l i  tohoto milého moravismu)Vinohradt1m

víc než tuší.
A coŽ teprv o sloupec dál:

',Teprv Plojhar strhl roušku s jeho (Zeyerova) potrétu, operoual oči poulečené

mazdrou tuhou jako podešeu.,,
To je celf a slavnf Mrštík, velikf silák slova pŤed Hospodinem, hotovf Samson l

Jak to ŤÍká p' MrštÍk? ,,Pravdivost a vkus... Ano, hlavně u/tus/

Ale MrštÍk pňekonává v tomto článku sarna sebe, a Jeho hrdinskj temperament

a rytírská rasa Žene ho do myšlenkov;/ch a stylistickfch dobrodružstvÍ, která ne.

mají v ostatnÍ našÍ stÍízlivé a šedivé literatuŤe pÍlkladu.

,,Čarovná zahrada (t. j. dílo Zeyerovo)' kde se procházejí lidé nejčistších vznět ,
pŤekrisnfch myšlének, do široka rozpjatého vzletu; s krul, lttera nenl ani krut, ale

iěčim, člm obdafeng isou bgtosti mimosuětsttlch sÍér. A oÍI sám jakoby choval v sobě

nejvzÁcnější tuto krev vyšších bytostí, tak aristokratickfm byl mezi všemi aristo.

kraty. nravá ,modrd lcreu, u spirituelnIm sloua toho ulznamu a ne bťečka, kterou

chlubi l ' i  se m že i hotomelť'. . . atd. (Str. 46, l .  s loupec).
Ta vlc než transcendentní a spiritualistická pasáž o krvi,,,která není ani krví..,

Jak ta se mohla Jen zvrhnout v ten roztomilf ,,Lumpen-Jargon der noblen Jetzt-

zeit.., jak Ťiká Schopenhauer takovému zptlsobu psanÍ, kterfm končí p. Mrštlk

svou hyperidealistickou exkursi do nebeského azuru? Co se to mstí na p. MrštÍkovi'

Že se mu každ1/ rozlet mění pod rukou v pád, a v tÍm hlubší, čím vfše byl míněn?

Že za každ.1y,,ideál.., ,,duši.., ,,mimosvět,. musÍ si lrned ulehčit nějakou nadávkott

nebo něJakfm nevkusem?

Ale dost žertrl. Věc je ve svém jádie lr smrti smutná.
Smutné je zejména to, že p. MrštÍk, kterf stále tak pronikavě a hlomozně kňičÍ

po ,,národním.. a ,,českém.. umění a požaduje od každého ,,čich pro české slovo..,

má ho sám velmi máIo, anebo má-li snad čich' nemá rozhodně sluch, tento daleko
jemnější a složitější orgán, naneJvjš dr1ležitf pro stylistu.

Zac|táz1s česk}í'm jazykenr tak hrubě a barbarsky Jako s kamenÍm (a jemu

slouž1 také v první Íadě k tomu, aby udeŤilo do hlavy odprirce) a netuŠl, Že má

v ruce nástroj jemnéjší, draŽší a taJemněJšÍ neŽ nejvzácnějŠí housle nejprosluleJšÍch
vlaskfch mistr , nástroj, na němŽ pracovaly věky a v němŽ ještě zakleto spí uměnl

všech hráčŮ, kteÍí kdy na něm koncertovali.
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78 Pro spisovatele je otázka nárotlnosti a vlastenectví v 1lrvrr1 ťarlě otázl<orr
hrdsného, ulrazného a plného stglu, mgšlenltotlélto i s/outtilto, s něiož nosmi ses1oupiI
(a pravf tlrrch ani nem že sestoupit), ani l<clyŽ píše posleclní noticlcu do cienÍku.

Jinak Je tu umělost, pÓza, rozciělení, a ne jeclnoťa pňIrocly a pravdy.
,,Neboť kdo se prohieši] na německé ieči, [en zncsvěťil nrysterium vŠeho našelro

němectvj: ona jecliná ze všeho toho nísení a ztl všÍ té směny rrároclností a tnravri
jako metafys ickfnr kouzlem zachráni la sebe a t l r rr  něrneckého r luc lra '  ona. jet l inr i
zaručuJe také tohoťo duclra pro bucloucno'qt,  nezahyne- l i  s i lma v I|()d lÝc]| || l l i | | l l
r |neška.. .

CoŽ nenapsal nikdo jin}i rrež Nietzschc.
Pňeložto s i  do češtiny i  srr lcem,ja l io. i l i  . jscr i l  pŤcloŽi l  zr l r l  . jazyki . t t l '

V Prazc 15. ledna lg02

Stylisticklch perel V. Mrštíkoulch nit d,ruhá
V11brcing ušeckq z jeho čItittku o Juliu Zegeroui

,,ostatně v daleké minulosti nrnoh1/ z nás rnrj lcccos za lubent, co bg rdcl sma:at
dnes, .  (LumÍr, str .  82, l .  stoupec).

Jakf nesmysl gramatick i slohov;y'| DopustiL se lro gymrrasista ve ŠkolníIll
ukolu, dostane špatnou tňídu - a zde tali pÍše spisovatel, kici'1i chce b1l't nejvyššÍrrr
estetickfm a literárnínr soudcenr v nárorlěl NenÍ pochyby, p. lIrštík nezlrá stnyslu
s lov, J ichž užÍvái  neví, co znanená ' ,nít ' i  za lubettt . . .  Splet l  s i  jako rnal1 l 'šI<o|ílr
slova a pojrrry lub a urub: Jen tak se dá vysv l,lií, to[o monstrurn.

,, Do j edné šachty |táze| mrtuolg , sko|ené j ednim šui htttltim suélto t'lettrelu,,( t,., s |r.82
a 83).

A zase rtesnrysll Pan MrštÍk psal by rád jiskrně, |rravě a sniělt., rád by ťarrčil
stylistickf kankán. Ale má na to těŽké boty a směšně zakopne a padnc, i.ayz ...
neJkrásněji rozběhl. Slovo fleuret se nu líbl, má takovy chiadny žá", ''už., ....,,,
s nínr! A opravdu, krásná zbrari, ale tnusí se zndl, A p' }Ir.štik ji v Životě sotva viděl.
Jinak by věděl, že fleuret je bodnd zbra a Ito sočná a Že se fleureterrr neŠuih ,ehce-li se něktlo skolit. věděl by také, žc jetlním bodnutím fleuretem neskolí ani
největšÍ šernrÍň víc neŽ jednoho protivnÍka, a byl by si oclpustil stylistické tlryáčnictví
o Šachtě mrtvol.

o!ra:, pňirovnání, metafora Jsou vyborné prostŤottky stylislické názo.nosLi,
ale za Jedné podmínkyr že situaci ugsuěttujt a nc zatcntrlují. Io znarrlcná: rttusíttt
znát d,okonale ten kus lrmotnéIro světa, z něIroŽ bcru obraz 1lro svěÍ'y a l)ochodyduševní, _. i inak z lnatu a zavedu čtenáŤe, ntísto abyclr  ho povzne-c] a 'osvi t , i J .

,,Tfeštilu terrkrát, i většl hlavy než jsorr rraŠc ue iménu tétéž nttohoslibné fixnl

i t lc je" (1, . ,  str .  82, 1.  s lortPcc).

Jak Jalově ntyšleno, jak nečesky napsáno! Hlar.a Lť'eštl snetll, lrorečkou, pňi.

pusťnic i, Že tŤcšti itleou, alc ue !métttl ideje t eštit? Ve jInénu iclejc dá se sice souclit

a odsuzovat -  a le tňcšt i t?
Jakf prázdn1i, hrkotavf ml:Ín slov a pÍedstavl

,,Zahalen u obltičky sugch cigaret zdál se (Zeyer) plynouti uen ze zakleíého tolto

lit'ttlrtt denních zvyklostÍ . . ... (str. 82, 2. sloupec).
Za jakou faltlšnou elegancí honÍ se tu p. MrštIk! Samá štuka, sané dĚevo, které

j1 lratňeno, aby dělalo cloJem bronzu. A pŤitom jak nejasné, neučelné, navzájent

st, potírající figury.
Piedstavte si jen trochu ty cizí, protivné si cáry, jeŽ tu .qešlvá p. MrštÍk.

Je jakfsi ,,začarovanf kruh.. - že denních zvyklostl, je uŽkontradikce a ne.

japnost, ale sit. A v tonto krrrhu stojí Zeyer, kouŤí cigarety a v jich dfmu ,,zdá se

plynouti ven".
Jaká kavárenská mystika!
Star1f chrámovf a cÍrkcvní obraz ňlká, žc l. ,,obláčcích kadidla zdála se plynout

ntottlitba k nebesrinr... obraz stary, prostoduch1y', dědovsk;y', ale dobrf, správnfch

r.nitiníclr proporcí. A tento t-rbraz, kterf vězel v neJasném otisku někde v temnénr

lioutě nrozku p. MrštÍl<ova, pŤešil na hoňejšl pestrorr a pustou maškaru. Zde plyne

rrrocllitba, tecly něco rrelrmotnéIio, u p. MrštÍka p|yne žíu1i člouěk, hmolnÚ člouěk ' . ,

Cítíto,  v čeIn Je nenroŽnost a nevkrrs je l ro surogáttt?
A ta češtinar p lynout i  Uenl

, ,S tínl  rozdi lem, že v Životě pÍece aspoĎ občas sÍla je l ro propukla Uen.. , , ,

(str .  58, 2.  s loupec).

,,Co v sobě našel a co v lidech hledal, mocnou rukou vyclrváceno bylo z temnoty

na suěIlo uen . . ',, (str. 46, 2. sloupec).
Jaká líbczná češtirra, jak ryzí a správná| ,,Vychváceno.. tonluto bohatfrskému

rrásilníku -c]ova nestačÍ, ,,z temnoty na světlo.. - ani to ne - musí stt1j co sttiJ

udat svojc nerlovtipně thisledné ,'yen,,! ven' uen! .|eptve nyní je spokojen. Teď uŽ

není možná nt lkal
Kdyby tak pňekládal z němčiny okresní šikovatel uŤcdnl vyltláŠku nebo agent

skláclal tak irrserát, ncdivil bych se. Ale spisovatel? A nota berre spisovatel žijící

rra i\Íoravě, urezi lidern jazykově bezuhonn:y'm?
Čcskf tluch, českf cit, tcn pry nusí vést spisovatcle, bez národnllro cítění nen| prjl

litcratrrry atcl', talr lrloIrrozÍ stále známou píSničkou p' Mlšl,Ikťtv nor'ináiskÝ buben.

Škoda, že jerr  l r lonlozí.

,,Ale i kclyŽ rnrtvf byl a brárrit se nenr riže ani tlrn, že dosud je ( l), zrovna tak jako

za jelro pŤítolnnosti a rrrinulosti h]eděl se litcrární historii i do budoucnosti nd.
šttšltati skreslen! obraz Ze11er u v pevllé naděJi . . ... (str. 57).
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