
5 6 v niž upadají i cluchor'é jinak veltrri jasní a osvícení. t\{ěl ocIvahrr
živě pochopiti a štěstí procítiti ve sv;ich chvílích v míÍe pěkné
a ťrctyhodné, co pověděl abst,raktně Íilosof William Hamilton,
l<dyž bvrdil, že žiuťl nepraucla jest lepší než mrtud prauda; v!.-
z l tar l  a smysl ]raždé ideje jest jen v tom, aby uvedla badání
v pohyb, aby vedla k položení a ť.ešeni určityclr otázelr; cena
jcjí jest v její nábadné plodnosti a živnosbi.

Kdybych měl povědět, v čem vidím ]rriterion rnoderniho člo.
věka ]lulturního, odpověděl bych, že právě v této nedogmalič-
nosti, protídog matičností, r' torrrto utilismu nejvyššiho heroického
st,ylu.

Té|o rredogmatičnosti, protidogmatičnosti pňibližil se jako má.
lokdo u nás ve sv;1?ch vrcholn1ich chvílích Bňezina; pro ni jesL
a bude drah;i duchrim opravdu kulturnim jako dtrch Osvo-
bozen;f. Nebylo většího nedorozumění, než kdyŽ tohoto básníka
a myslitele pňisvojoval si katolicism, tento směl. nejd sleclntij-
šího a nejvšestrannějšího dogmatismu.

Bť.ezina clovedl se do velmi pěkného s[upně vyhnouť abstra]i-
c im a schemat rn. Neupadl v pohodlny pantheism, anivmonis-
tirl]ré iluse. ocenil správnč jedinečnost Jraždé bytosti, nenahra-
ditelnou hodnotu každé cluše, nenávratnou krásu a závažnost
každé vt,eňiny. Clití nutnost vykrrpor'abi čas - l]ravou misi rne-
sianistic'hou.

Není u něho pohodlného ,,věčného návratu stejnost i . .;  všecko
jesb nenár,ratnÓ a lraždou v|eÍinu na ster]ich rnístech rozhodují
se boje té clťrsaŽnosti, ltterri nepť.ipouští pozdr"ljších oprav. Tato
inspirace jesb ryze básnická, jest dramatická * jest tragická.

Jí jes|, drahf dtršírn básnicl<Ýrn, pro ni nrťrže byti sprár'ně
r.]rápán jcn i imi.

opakuju: Bťezirra tteolilamal nás lacirr;írni surogáLy, rtezlros-
Lil se rrašich otázclr a nadějí pohoilln;imi abst,ra]<cemi: clhtěl cláti
tlám satnu slacllrou hrŮzu žil'ota.

Myslil zral<em a všemi ostatnírrii stn.vslr.. jalro mr'slívaji oprav-
t lovi básrríci .

BŤezina zťrstal Básnílrenr.

Vitém MršÚík z Z|atá nit

Novalis napsal lrdesi slovo podir'né, hlubolré intuice, literé se

mně vynoňuje od let, kdykoli beru do ruky nějakou novou kni-

lrtr V. I{ršbílror 'u., 'N{nozí l idé věsí se proLo tak na pňírodu' po-
Irěvaclž bojí se jalto zpor'ykané clěti otce a utíkaji se k mat,ce...
'l.ím otccm jest míněn Duclr. Toto slovo vykláclá celého p. l{rš.
líka. },Iáloliteréntu z rrašich autor * mínítn z většich a vy-
znamnějšic]r autorri - jest ť.íše Ducha tak cizí, rozlety do ní
l,ali obtíŽrré jal<o p. }Irštíkovi. ]llálokdo mysli tak těžce, toporrrč:

ia]<o on, a ptot,o u nil<oho snad neprisobí aplomb nryslit,ele, s kte.
rÝm si občas p. Mrštík neškodně zakoketuje' tal< komicky jako

ri něho' Jeho prvrrí rornány, Santa Lucia a Pohadkc ntaje,v nichŽ
posltd tlrr'i tčžišt,ě jeho literární činnosti, jsou materialistickv
popisné krrsy prtizy, v nichž Žijí hmotné pi.edměty, krajin;.,
rtrěsta život,ern nekoriečně v1i?raznějším a odlišnějším než lidské
tlušc. osoby nejsou tam mnohem víc než nositelkami popisťr.
ŽivÝmi kolíky, na něž se napínají veliká deJ<orativriá plátna -

la l< jsou neprokreslet lé, nevyhráněné. neoclI išené' talc schetna-
1iclrv a ]rolísavě načrtnuté.

I na krrížce, která leží pť.ede mlloll' dá se to všecko ověŤil' '
Palr Nírští]< zai.aclil clo rrí rlěkolil< ť:Iánli kritick ch, tak o NÍus-
sttot'i, Dušanrr Jrrr]<ovičovi, o otázce rrálloženské. Ale jak;Íc}r
r:lárrkii lrriticl<1fch! o Musselovi dovite se. co víLe z čítanek.
lt člťrnek Krise pťrsobí dojmem, jako by jej psal Tťrrrra redivivus
r,r:selé tr blahé pamě|'i. V několika epigramech tra ]roncli linihy
pokorrší se p. }'Irštíl< o esprit - nepť.eju nikomu, abv se pť.r:.
svědčil ,  s jakÝm zdarem! Jen jednu ukáz]rrr;



l tcz i  rr ia l ičkyt l l i  vc l ik Tys t l iuž!
Bčda j t 'n,  aŽ .r ,c] icÍ Ti  i 'e l inou: cottcI l r l .

CoŽ prisobí na člověka dojntem, jako by kdosi, kdo rná na
nohou dŤeváky, pokoušel se tančib kan]rán' _ Ale pÍiroda! Ná.
lady, popisy, clojm;', volají ctitelé p. Mršťíkovi. Nenapadá nně
upírat, že jest v knize p. }Iršbíkově sern tam oclstaveček kypr;Í
a šéavnatě viděnf a cítěn;,i se šéastnou smysltrou pohodou. Ale
i jako popisn]i poeta má p. }Irštík mnoho vad a vady t,y ztuhly
v nepŤíjemnou man;i'rrt. Je to zvláštní mazliud titěrnost, kt'erit
často zodporriuje člor'ěku jen pr rněrného vkusu požitelr i z lep-
ších stran jeho prÓzy. Pan Mršt,ílr cít,í málokde pŤírodu jako ve.
liké, zas[Íené, temné božstvo, osudnou pravěkou sílu, k níž b|í-
žili se největší básníci S plachou zbožnou ťtctott, nemá k ní to-
hoto cudného, mužného a placlrého, právě básnického vztalrrt
_ jesť s ní pňiliš farniliérrrí, hraje si s ní pňíliš. oďtud zmali-
cherůujíci clojem. A ku podivu, jinde zase pť.echázi tat'o mazli.
vost v nehordznost' Les extrémes se touchent! Ale umění to nc-
prospívá: dojem t,heat,rálnost,i vbírá se místy až trapně' Vítr ni.
kdy neleti u p. MrštíIra, vždycky ,,mdl)d,, (mává užívá p. Mršbí]r
intransitivně!); pan autor nehledí za s]rŤir'any, n;fbrž ,,vy\'rací
]rlavu po skňiváncích vzhriru.. (str. 77) aLd. Někde padnou si
rlo objetí mazlivost s nehorázností a jsou z béto lírsky pak ta-
kor'é rozkošné plody: ,,Kaštánek honil Broka, Brok honil Kaš-
tánka, chytali se za nohy, ellachnili se u tlatnc\cir, až KaštárreJi
pŤevrátil se v koleji a prackami uzh ruhrabal proti nebi (sLr.2I).,,
_ Neboi ,t . . .a s labší tÓny trat i ly se v rnodŤ až tatn, kde jal io
tlírka zlat , prourtana do nadhuězdngch suět , uisela jediná posrrt1
rra celém nebi o samotě záÍíci panna večerni (str. 112)'..

Mnoho malicherrié, titěrně nehorázné man;fry jesb v p. NIršl,í-
lrovfclr popisech. Svfm zp sobem, rnísty mazlivě piplavfm,
lrrísty pitr"orně nehorázn11im, pňipomíná časLo p. Mrštík sbinné
stránky Hállrovy, kt,eré iril,ovaly pŤed le|,y již Durdíka. Čt,čbtl
tť.ebas odstavec na sl,r. 60: ,,A poc{ mŮstlrern lecl praskal, voclit
jak vŤídlo hrnula se pŤes klárlv, pot ček žuallal a tolilt toho na-
pouídal, že hodiny hgs postťll nod ním fl poslourhal Io lnrim,ti' ne.

ustalé, t,i)h sleiné, alc uěčttě n lé šploutruní, prouťtzené šepotent

fuiícího sněItu,, atd. Nerrí to typick Hálek?

Pan MršLílr jest z t,ěch šéastnfch lidí, kteťí milují velmi in.

t,ensivní láskou sebe i své pokrevné pŤibuzenstvo: matku' otce'

bratr"v' Kdelioli zavadí v knize o toto thema, jest ihned lepší,

lrež ]rde si jen papírově hraje. Jeho cit jest tu opravdu hutn;Í,
jelro prÓza ná naráz jádro a nesporn1f, nekolísav;i smysl. Ně.

lrolilr míst, kde se zachvěje autor strachem o lidi sobě clrahé,

několik odstavečk , věnovanych nemoci a srnrti matčině, mír

sLručnčjši, sevŤenější kresbtr. Ale to jsort vzácné vy?jirnk.y' pra-

vicllem jest nepŤíjemná, prrstÍr man1ira.
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