
jest to právě ,,vzlykání... Nlisarri,lrr.opie tI rebotlrs jesb ripltlč za-

mlklá a uzavňená !
Podivná věc, Irterá sc vrrucuje člověku, ztttrlérnu literárníc]r

dějin dornácíclr i cizich. Ve Francii má katolicisrn rrěkolili nej-

lepších stylist11 devatenáctého věku, ritočniilclr, jislrŤivych, oslrri-

vych, pln"r,c]r duclra i ohně, obraznosti i charakteru. Chateiru-

brianď, Yeuiilot, Barbey d'Aurevilly, ÍIello, Huysrnans, Bloy.
.r\ u nás? I\ení bědnějšíclr. toporrrějších a nejapnějších spisova-

|elri nad naše klerikalisující lratolíky. Nikdo není ta]< opušlěrr

lražd;/m duchem, svat;inl i nesva[ím, jakniile sáhne na péro,
jako česlr1ir lrlerikál.

Co se to tu msbÍ? Jistě jazyk Husťtv, Blalroslavťrv, Komelr-

s]iého. Zclá se již, že má k thnto jezdcrlm rozhodn odpor a Že
j* se zvlášLrrírir potěšením skláclá co chr,íli do pŤíliopu'

Yitém BIršdík: A. F. Pisemskii

Pan Mrštík má, jak známo, velmi spaderro na kritiku; opo.
vážila se a opovažuje se totiž ta nešéastná kritika občas kriti-
sovat i jej, cosi, co těžko odpouští moravsk1y' polobrih. Aby mohl
s českou krit,ikou snáze se vypoŤádat, vzal si Pisemského a zaštítil
se jím; dostal chué na polemiku, a proto sedl a _ napsal essay.
Essay právě o A. F. Pisemském. Polemika v essayové Íormě,
to vypadá mnohem onačeji než taková ledajaká polemika no-
vinová. Že t'o neni právě poctivé, maskovat se takto a obracet
ričel vzhriru nohama? Nu což... leccos není poctivé v české li-
teratuŤe, ale rispěšné! A o to jde hlavně literárním polobohrim.

A tak vezmešJi do rukou knížku p. Mrštíkovu jako dobr;i
muž pravoslavn;i, doufaje, že se dozvíš něčeho podstatného o Pi-
semském, jsi čertovsky podveden. A dobňe ti tak: proč jsi za-
pomněl, že čtešJi knížku od Viléma MrštÍka, prijde tam nejprve
o Viléma Mrštíka, po druhé o Viléma Mrštíka, po tŤetí o Viléma
Mrštíka, a zbudeJi místo, možná i o pŤedmět, kter;7 si vybral
a jejž nadepsal své práci? Pan Mrštík horlí v knižce hlavně proti
kritice, v níž jest hlavní věcí krit,ik a vedlejší věcí spisovatel,
o něrnž kritik píše _ nu, P. Mrštík má k tomu již všecko právo.
Dozvíš se tedy z knlžky p. Mrštíkovy, kdo kdy ve své árzost,i
nebo jen nedopatÍením ušlápl p. Mrštíka, dozvíš se i, jak kdysi
v nebožt,íku Ruchu ,,potŤel.. p. Mrštík sám v mladické zaslepe-
nosti ,,šmahem Calderona.. (dnes zmoudŤel a velebÍ šmahem na
vlisost již i Raisy a Hlávky _ vládne zemi již taková žertovná
vyrovnávající spravedlnost!), dozvíš se ještě nnohf žertovn1f

6 Xl1t|cké pŤoleua ?



82 nebo poučn1fi detail nehledané krásy a prostoduchosti _ jen nic

nebo skoro nic nezvíš o bohu srdce p. Mrštíkova, A. F. Pisem.

'k;*. Pan Mrštíkmá ho sice strašně rád, dušuje se tímna každé

*i*,'.., aby jej však promyslil a čt,enáŤi vyložil, tak daleko

i.i." ia-r." 
"..ai.a. 

Jest jako ti pohoďlní krasoŤečničtí farizeové

l- pl.-", kteÍí se obmezují jen na titularity: Pane, P1".I.
Všecťo, co jsem zvěděÍ o Pisemském zknižky p. Mrštíkovy,

jest jen to, te irisno soudil a temně maloval ruskou mládež, po-

L.oťar., li.berá1y, revolucionáÍe, že káral ruskou smyslnos' a že

si tím zneprateut ruskou kritiku, která jej za t,o odsu-zovala

" 
*p'r" ^i ,^ hrob _ tak skoro, nu ano. . . jako p.- Mrštíka

tupíjodsuzuje a pronásleduje kritika česká, ačkoliv, pokud vím,

p. mrstirr,..8i.'í nic z toho, co činil Pisemskij, a zejména lr.mlá-

deži má se velmi milostně, pÍipsav jí, jak známo, své kritické

arcidílo Moje sny. (Všemu studentstvu, minulému, pŤítomnému

i budoucíml _-které bylo, jest, bude, mohlo by bft,...)- 
Aby ti však p. Mrštík pověděl, v čem jest' kladn! ugznam Pi-

semského,včemjest jehohodnotauměIeckd,bdsníckd, l idskd_

""ilt 
jesí zcela dobÍe-možno, že někdo i káŤe mládež i jest od-

suzovánk r i t i koua jes tpŤ i tompros tŤedníduch i sp i sova te l -
ioho nikdo od p. Mrštíká nežádej. Musil by bft někfm jin m'

než k m jest: musil by dŤíve myslit, než piše _ c.osi,. co jiŽ

nezry atouho neprovo'.'ju * čemu již dr1kladně odvyknul. Mar.

ně tedy čekáš, že se v knizce položí tyto otázky právě a vlastně

kritické, tyto otázky nejvyšší drlležitosti, které musí klásti a na

néž musí nalézti oápo"oá každá slušná a čestná kritika, jeŽ

ivrdi, že nám vykládi velikého spisovatelského genia, jak-.tvrdí

p. rr,r'strr. o Pisemskénr. Jak viděl Pisemskij člověk1? . . V čem
.r,iact i.no vinu? jak jej soudil? čím ho trestal? jak dal se mu

očišéovat? - Čim ho povznášel? _ Jaké charaktery, typy a osu-

ay tio.te stvoŤil? _ Jak stavěl, kladl a Ťešil lidská dramata?
j ;"t pomiloval a čím utěšil lidské srdce? _ Jakou společnost

poznal,lak ji viděl a jak ji kreslil? - Jak;fm okem zíral na ži-

i,ot, na-pŤírodu, na společnost a jak;fm jazykem a vfrazem

pru ' ' ,aaot . . ,édojmy"" i tyvknihy?_ocorozšíŤi laprohloubi l

naše poznání člověka? - Čim posilnil naši naději nebo alesporl
naši statečnost, v čem prohloubil náš smysl tragick1f?

To jsou oLázky, o něž ve své knÍžce ani nezavadil p. Mrštík;
měl na starosti jiné věci. Že je nazval _ tyto věci osobnÍ a nej-
osobnější - jménem A. F. Pisemského? Kdo za to? Namanul
se mu právě a dal _ štít i masku. Takové již jsou cesty lásky
a velkodušnosti mrštíkovské!




