
114 honoráÍe, vydavatel musí vydat ročně t,isíce za tisk, papír, klišé. A ty'to tisíce vy.
dávají se pro nic za nic, na podporu a šíŤení bezesporné nicotnosti.

Zde pÍestává smích, zde jest se nad čím zamyslit. Němci čeští nemají alespoů
ani pi,ibližně žádné poclobné literární bědnosti, jako jsou tÍebenické Literární
luhy.

Z Mrštíkoufch literárních kapuciná,d

Po delší době nah]édl jsem zase do Moravskoslezské revue a v ní pokochal
jsem se zase jednou literární exhortou Vi]éma Mrštíka. Ten muž jest nerinavnf.
loni tuším cel.í rok rozléva] náš Zlatorist;Í svou politickou lyriku po cel;ich strán.
kách tohoto v;ítečného orgánu a ani letos neumďévá. Hází jmén5'všech věkťl a lite.
ratur, všech epoch malíÍsk;ich i sochaŤsk;Ích _ botoqf vlašsk;y' sa|áb _, žehná,
i klne, odměiiuje i tresce, umlčuje i vyzpěvuje, svádí i šilhá, koketuje i špatně
cituje, opisuje jné, a že|, i sebe, po dvacáté cituje již Mussetovo slovo. že obdiv
není nic, všecko že je jen láska, a po padesáté snad volá ,,iskrennost.., ,,iskrennost...
Tentokráte rozhodj.l sítě na BŤezinu a trochu i na Sovu (polepší.Ii se, brrde vzat
na milost)' čímž nepravím, že neďbá o ostatní. Ilotov1f ]iterárně kritick;Í kankán
tančí se na těchto stránkách: BÍezina jde ruku v ruce s Nerudou, Mácha s Čela.
kovsk 'm, Gogol se Zeyerem, Herites s Karafiátem, I{olÝ se Stádkem a R,aisem,
Thoma5'er s llolečkem _ samí geniové! Jako by se vrátily doby Puchm;hovy
a jeho školy' kdy se hemžiJo u rrás Vgrgil]r a lloráci, Plrrdary a ovidy.

A pŤitom ta heroická pÓza, s jakou ritočí Vilém l\frštík _ do otevÍen;ích vrat!
TakrveŽíznivost,, s jakou vykiikuje nejošuntělejší truismy jako své objevy! Vidět
zb|lzka spokojenou tváí tohoto miuvky, opilého sebou sam;im, zvukem svého
hlasu' jaké divad-lo pro toho, kdo má smysl pro potvornost lidské komeďe!

Jen dvě perly stylistické ]ovím chvějnou rukou z tohoto moŤe ducha a vtipu.
,,T BÍezína je dokladem toho, že možno z stat sv;Ím celou svou podstatou i Ťečí,

píes t,o piese všechno, že sám ovládnul cizí literaturu a její ieč. Čeho jdní neiloueťlli,
a neď'oued'li, douést, doaetll on _ a to je ta| praa! smysl iloaed,nosÍi.. (1rr). Tomu so
ňíká: mluvit, aby Íeč nestá]a.

,,Segantiní.Siciiián stvoÍil Alpy, ale ne pro Ty'roláky' n;ibrž pro sebe a v sobě
pro cel;f svět, nepÍestávaje b;iti, čím byl' - Italem se vši tvárnou hybností..
atd. (108).

Nu, stvoÍil.li Segantini Álpy pro cel{ suět, pak je stvoíil také pro Tyroláky, poně.
vadž Tyroláci nejsou na měsíci. Jak to citovával rád Mrštik po starém Buťfonovi:
Styl' toť č]ověkl Pňed lety psávaly se takto politické írvodníky Národních listri:
prázdaé, velkohubé, zmatené Ťeěřování o všem a o ničem. Dnes píši se tak literární
čIánky v revui, která chce b;?t representačním orgánem celé mladé literární země.
CoŽ je tak dobr;y' obrazec našeho literárního pokroku posledních let.
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