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z r. 1900 s tematikou manželské nevěry a očisty v náboženském citu a
posléze Vranov z r. |906 s tématem tápavého hledání v'choďska z neplod-
nj'ch mladistv]i'ch tužeb a sntr) si sice kladou nfuočnějši cíle, usilují o r,r.'ust
ponor do vnitŤního života postav, do společenské i duchovní problematiky,
naznaÚ:j1 však zároverl i meze autorova prozatérského talentu, kterj, se
nej činněji projevil v intenzívním smyslovém a náladovém vnímánl
reďity.

Alois Mrštík
/ t861-1925/

Prozaik, autor známé umě|ecké kroniky, která podává bohatě
zalidněnf obraz života moravské vesnice v kotoběhu roku a os|avuiejejí pospolitost, narušoYanou vtivy městského prostňedí.

Starší bratr Viléma Mrštíka, naroďl se v Jirrrramově 14. lo. 186l'jako osmiletf se s roďči pňestěhoval do ostrovačic u Brna. Vvstudoval
brněnskou reálku a učitelskf rístav a pak ptrsobil jako učitel na ;iíromorav.
ském venkově' Když se r. 1889 stal správcem školy v Divákách u HustoDe-
če' poskytl domov cel{ své rodině včetně bratra Viléma. Pod jeho .r,.de,,im
a po ieho boku pronikal do literatury, s ním později reďgoval Moravsko.
slezskou revui (l907-l0), která měla čelit pražskému centralismu a rozvíjet
uadice tzv. moravské literatury. Vzájemnou náklorrnost obou bratií utuŽo-
valo nejen ďouholeté soužití na zapaď7é vesnici, která se k nim nestavěla
právě pčátelskn a nejen rispěšná literární spolupráce. Ze strany Aloisovy
to byla také cta k prubojnějšímu iniciátoru' ze stÍany Vilémovy pak vděk
za věrnou pťíchylnost. Alois Mrštik zemŤel v Brně 24.2. |925.

Knižní prvotinou A. Mrštíka byla sbirka povídek a &t Dobté duše
(1893)' spolu s Vilémem vydali kníŽku Baalikooy ženy a jiné pntdky
(1897). Ze dvou wcholnj'ch děl uváděnfch pod 

-spot.tym 
auárstvím

měl na Maryši rozhodnf podíl Vilém, Rok na osl.palrpatťí Aloisovi. Vilém
piitom patrně povzbuzoval staršího bratra, kteÝ v. povidlcích osvědčil
schopnost vykreslit rázovité figurky v malebném venkovském pmsďed,í,
aby vycházeie z drobnokresby a využívale kronikáŤského principu uspočádá-
ní vytvoňil mnohostrann! obtaz soudobé moravské vesnice. Áetot vitc-
kdysi své romány budoval na siln'ch jedincích, v závěru století utwzoval
v brauovi nedtrvěru k nadpruměrné osobnosti a pobízel ho, aby zachytil
venkovs{!' lid (a v něm duši národa) prostfednicwím velkého 

-množstvi

drobnf ch samorostlj'ch postav.
Roh na osi (I9o344) má podtitul Kronika moravské dědiny. Vfchozí

časovou jedn-otkou je zemědělskf rok počínaiící podzimní setbou a vrcho-
licí sklizní. Dobu mezi tím člení autor po zpťrsobu kronikáťe na měsíce,

uvnitÍ nich pak na vj'značné dny, svátky a slavnostní chvíle, iejichž stiídání
se všednimi dny vywáŤí venkovskÝ ustálen1f ťytmus. Vyprávěč pŤi iednotli-
v"fch dnech vypovídá zálibně o torn, jak jeho vesnice Habrťrvka trávívá svťtj
čas. Tím buď doiem Života, kterf je podroben času a zároveĚ svou opako-
vaností a ustáleností ie nad čas povznesen.

Mrštíkova dědina lpí na svj,ch dávnfch tradicích, Žije koloběhem píírody

a zemědělské práce. Péče o veňejnou správu obce je záležitost{ několika
jedinctr. Autor ie sleduie s ironií, podobně jako nečemé iedince, kteŤí se
chápou sociďistickj'ch myšlenek. Z postupujícího mravního rozkladu mo-
ravské vesnice (projevuje se v ďkoholismu, zaďuženosti' ritěku do města)
viní Mrštík město. Ve srovnání s nim a s městskjm zptrsobem života ieví
se mu ovšem i upadající dědina jako oáza pťírodního člověka, životní rovno-
váhy a národní svéráznosti. Kďdé vybočení z ustáleného rytÍru a mravních
nofem se v Roku na vsi trestá, iak ie patrné hlavně na Cyrilu RybáŤovi
a Vrbčeně, dvojici, která jde bezohledně za svou erotickou vášní. Podnikav!
Cyril Rybáč, kterj. si z nejskromnějších začátkÍr pomirže k vjnosnému
obchodu a hospodě a kterjl srrÍm íednáním rozbile vlastní rodinu a zničí
život dětem, sám skončí na oprátce. Zuoskotání a odsouzení prťrboiného
člověka je stupĎováno tím, Že se odehrává na pozadí urodné žatvy a ďk -

vzdáni za ni bohu i zemi.
Vedle zkoumavého pohledu prostupuie celjn Rokem na vsi pohled

obdivnÝ. oba se spojuií ve vyprávěči, učiteli, kterj'zná dťrvěrně své mnoha-
leté pťrsobiště, ďe vypráví o něm s odstupem. od sÚch postav se liši iiž
tím, že uŽívá spisovného jazyka. Stčídá epizody vážné a komické' smuÚré'
tklivé a satiťické' je většinou vtipnjm pozorovatelem, ďe chvilkami také
ziihl m paměmíkem vlastního venkovského dětství, je současně komentá-
torem i básníkem.

V Roku na vsi se uplatnily a pňepodstamily principy a motivy' které
pul století piedtím inspirovďy Babičku. Zatímco u Němcové stojí v popčedí
postava a jejÍ charakter, u Aloise Mrštíka se tmelem mozaikového obrazu
stal koloběh roku. Velikost a síla venkovského lidu v MrštÍkově po|etí

spočívá v tom' že se podrobuje nároktrm piírodního času. Tím se zárovertr
uzavká pčed časovjmi proměnami, které poznamenávaií ostatní svět.

Vilém Mrštík
/r863-19L2/

Prozaik, dramatik a literární kritik, pťíslušník generace 90. let.
Y krltice prosazova| a současně ve vlastní beletrii pěstoval smysl
pro skutečnou podobu života, zájem o vfjimečně citlivého a odboině
nataděného jedince. Propagovat ruskf rea!ismus a Zo|u, píekláda|
ruskou prÓzu.
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Pocházel z početné nezámoŽné rodiny (narozen 14. 5. 1863 v Jimra-

mově, otec byl ševcem) a s existeněrrí nejistotou se potÍ.kď celf život. Byl
vjlbušné, nepokorné letory a pťibjvající zkušenost v něm zan|ada posilo-
vala dobyvatelskou vuli, bohémskou pÓzu i rebelantství. Po nezdaru v Brně
maturoval v Praze v r. 1885 a jeho první praŽská léta byla vťrbec rispěšná.
Z mladého studenta práv, návštěvníka Masarykova ,,rugkého krouŽku..
fostl uznávan! znalec a postupně i pŤekladatel Tolstého, Dostojevského,
Pisemského, Garšina, Gorkého. Ale jiŽ na jďe 1889 po krátkém pokusu
zajistit si pravidelny pííjem riŤednick1im místem v praŽské rirazové pojiš.
éovně pčijal s povděkem ritočiště u bratra Aloise v Divákách u Hustopeče.
Oďoučení od pražského literárního centra v něm posilovalo pocit osámě-
lého vyděděnectvÍ i kritick! vztah vr1či poměrťrm, v nichŽ žil a pťrsobil. To
ho také sbližovalo s iniciátory České moderny, jejíž manifesi podepsal.
Brzkj' rozpad tohoto seskupení a návštěva Francie pak urychlilyleho-pťi
klon k hodnotám národním a tradičnírn. Návštěva carského Ruska v r. 1896
ho pňivedla k názoru, že nejsvébytnější slovanskou zemí je Morava. K je-
jímu kulturnímu povznesení a uplatnění v celonfuodním měiítku později
orientoval časopis Molavskoslezská revue (19o7-lo). _ Dlouholetá nemoc
a tv rčí krize vyristily 2. 3. |9l2 v sebewaždu.

V. Mrštík měl vynikající podíl na bojích o realismus a naturalismus ko-
lem r. 1890. Mezi zastánci tohoto literárního směru zaujína| stanovisko
blízké o. Hostinskému a polemické virči většině ostatních. T. G. Masaryk,
L. Čech a H. G. Schauer vedli realistickou literaturu k tomu, aby nejen
souďla, ale také povzbuzovďa člověka a národ, aby v nich posilovala
dťrvěru v ričinnost národních a humanitních ideálir. Naproti to*.' v. it,t's-
tík ukládal realistickému umění, aby vylíčilo českou piítomnost tak, iak se
jeví člověku, kter1 se cítí buď jako nešťastná oběé poměrťr, nebo jako jejich
bezmocnf soudce a rozčarovan snílek. Pobízel české umění, aby sloučilo
podněty piicházející od ruského realismu a francouzského naturďismu.
Smysleqr pro osobnost tvilrce a pro jeho schopnost tlumočit prchavf pro-
žitek, porozuměním pro symboličnost obrazu, sympatiemi k odbojnému
|edinci razila Mrštíkova kritika cestu impresionismu a pčedznamenala
pronikav vzestup kfitiky spojenj' s osobností Šaldovou. Malou a ne
vždy nejzávažnější část Mrštíkov ch kritik a rivah o umění zahrnui.autorťrv
dvoudíln vlbor Moje sny (1902-03),

Od prvotin (vyšly ve studentském almanachu Zoru, L883) se Vilém
Mrštík věnoval dramatu a románu. Jako dramatik tíhl k tragéclii. Po první
hÍe Paní Urbanozlti (1889), odehrávající se v měšéanském prostiedí a líčící
tragické vytistění nešéastného manželstvi a milostného uojrihelníku, zpra-
coval Mrštík v Margši (1894) námět ze slovácké vesnice, jejž mu poskytl
btatr Alois; jeho podíl na textu je také vyjádčen spoluautorstvím. Děj
Maryši, jež svou krajovou situovanost zdťrrazůuje i užitím dialektu, je
rovněž založen na tragick] ch následcích vynuceného manželství. Po mar-
ném odporu se Maryša podrobí vuli svého otce sedláka Lízala, vzdá se

chudého Francka, kter; odchází na vojnu, a provdá se za ovdovělého mly-
náÍe Vávru. Ačkoli je s mužem nešéastná, odmítá Franckirv návrh, aby s ním
utekla do Brna. Ale pak v okamžiku, kdy Vávrova žárlivost stupĎuje její
ttyzei a ohrožuje Franckťrv Život, utÍápená Maryša sahá k zoufďému činu.
otráví nemilovaného muže a zděšena ieho smrtí klesá na kolena a dovolává
se božího slitování. - Premiéra Maryši v Národním ďvaďe se ďouho
odkládala, nakonec se konala v odpoledním pňedstavení pro lidové publi-
kum' Sympatie divákir a spory kritikťr zaháii|y irspěšnÝ' a zaÍLm trvalj.život
Maryši na českém jevišti. Část dobové kritiky vytj,kala autorirm, Že hrdinka
jedná v závěttl nepŤirozeně a netypicky, že projevuje nerictu k náboženstvi.
Časovy odstup dal za pravdu blastrn, které již po prvním uvedení pokládaly
Maryšu za vyvrcholení snah o české realistické venkovské drama (po
Stroupežnickém, Preissové' Jiráskovi).

Jako ptozaik usiloval V. MIštík o vyprávění, které nesleduie poutaqi
pčÍběh' ale jde za náladovym zachycováním dění v piírodě a v lidské duši,
za smyslovfm prožitkem člověka. Nedějovost, náladová atmosféra, situace,
v nichž se postava poddává okouzlení z okolního světa nebo kdy se naopak
v rozrušeni vylovnává s nějakou citovou ztrátou, charakterizují Mrštíkovy
drobné ptÓzy (Stíny' 1893; obrtizky, 1894) i rané romány.

Jejich hrdiny jsou mladí lidé ve věku, kdy se oddělují od svého rodinného
plostňedí a vydávaji se na nesnadnou poué za sebeuplaměním a za štěstím.
R:iša v Pohádce m je má vlastně uŽ kus studentské samostatnosti v Praze
za sebou, když pťi návštěvě v ostrovačicích u Brna poznává na plese Helen-
ku z myslivny. Chová se jako lehkomysln;f světák, kter:|' ztratil jinošské
iluze o Ptaze, o světě, o politice i o lásce. A piece se v Ríšovi pii jarním
pobytu v moravské piírodě probudí opravdovj' cit k naivní a dťrvěiivé
Helence. Projevy a proměny pčírody v rťlzn1fch chvíllch dne i noci, v r(rz-
n ch okamžicich vznikající lásky vnášejí vzrušení do iednoduchého pŤíbě-
hu a dodávají mu na poetičnosti. Lidé v této Mrštíkově ,,pohádce.. nablvají
štěstí tou měrou, iakou se dokáží chovat ve shodě s pťírodou v sobě i kolem
sebe. Pak se jich dokonce nedotkne ani čas, unikají i stárnutí, iak ukazuje
epilog románu v knižním, piepracovaném vydání z roku 1897. (První znění
Pohádky máje otiskované ve Světozoru |892 bylo poněkud jiné a uzavíral
je jinf epilog. V něm tenkrát mladší autor ironizoval reky své idyly, pouka-
zova| na šosácké vytistění jejich milostného románku: z Ríši se tam stal
useď1i maloměstsk advokát, z Helenky obtloustlá panička.)

Romrín Santa Lucia (1893) sleduje stietnutí moravského studenta s Pra-
hou. Jiií Jordán vyrťrstá v napětí se školou i s vlastní chudou rodinou.
Touží odtud uniknout, sní o volném člověku ve volném světě a vše, ,,co
duše jeho bájila pode jménem lidskost.., si ve svj'ch pňedstavách spoiuje
s Prahou. Touhu po Praze v něm povzbuzuje náhodně zaslechnutá píseĚ
Santa Lucia vyjadfující lásku Itala k Neapoli. S obavarni o dďší osud
svého nespokojence svolí nakonec rodina'k jeho studiu v Praze' Jordánťtv
pŤítel a spolubydlící, cynickf světák, zámožn! student Hégl pak ptováz|
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Pocházel z početné nezrímoŽné rod.iny (narozen |4. 5, L863 v Jimra-mově, otec byl ševcem) a s existenční nejistotou se potfkal celf život. Byl

vj'bušné' nepokorné letory a pčiblvající zkušenost v něm zarniada posilo-
vala dobyvatelskou vťrli, bohémskou pÓzu i rebelantství. Po nezdarui, Brně
maturovď v Praze v r. 1885 a jeho první pražská léta byla vťrbec rispěšná.
Z mladého studenta práv, návštěvníka Masarykova ,y'uského krouŽtu..
rostl uznávan znalec a postupně i pŤekladatel Tolstého, Dostojevského,
Pisemského, Garšina, Gorkého. Ale již na jďe 1889 po krátkéÁ pokusu
zajistit si pravidelnj'pčijem ričednickÝm místem v pražské rirazovj pojiš-
éovně pčijď s povděkem ritočiště u bratra Aloise v Diuata"n u Husto.peče.
Oďoučení od pražského literárního centra v něm posilovalo pocit o.."*e-
lého vyděděnectví i kritickj. vaah- vťrči poměrťrm, v nichž Žil a pťrsobil. To
ho také sbližovalo s iniciátory České modernn jejíž manifest podepsal.
Brzkj,rozpad tohoto seskupení a návštěva Francie pak urychlilyleho.pŤi
klon k hodnotám národním a tradičním. Návštěva carského Ruska v r. 1896
ho pňiveďa k názoru, že nejsvébytnější slovanskou zemí je Morava. K je-
jímu kulturnímu povznesení a uplatnění v celonárodním měčítku později
orientoval časopis Moravskoslezská revue (19o7-lo). - Dlouholetá nemoc
a tvťtrčí krize vnistily 2. 3. |9l2 v sebewaŽdu.
' V. Mrštík měl vynikající podíl na bojích o realismus a naturalismus ko-
lem r. 1890. Mezi zastánci tohoto literrírního směru zaujímal stanovisko
blÍzké o. Hostinskému a polemické vriči většině ostatních. T. G. Masaryk,
L. Čech a H. G. Schauer vedli realistickou literaturu k tomu, aby nejen
souďla, ale také povzbuzovďa člověka a národ, aby v nich posilovala
dťrvěru v ričinnost národních a humanitních ideálťr. Naproti to-., v. pt,s-
tík ukládal realistickému umění, aby vytíčilo českou pňitomnost tak, jak sejeví člověku, kter]il se cítí buď jako nešťastná oběé poměrťr, nebo iaká lejichbearrocn l soudce a rozčarovanf snílek. Pobízel české umění, auy stouiito
podněty pŤicházející od ruského realismu a francouzského naturalismu.
Smyslem pro osobnost tvťrrce a pro jeho schopnost tlumočit prchav1 pro-
Žitet, porozuměním pro symboličnost obrazu, sympatiemi k odbojnému
jedinci razila Mrštíkova kritika cestu impresionisrnu a piedznaÁenala
pronikav vzestup kritiky spojenf s osobností Šadovo,'. Mďou a ne
vždy nejzávažnější část Mrštíkovfch kritik a rivah o umění zahrnul 3utorťrvdvoudíln1i' vlbor Moje sny Q9O243).
- -od prvotin (vyšly ve studentském almanachu Zora, 1883) se Vilém
Mrštík věnoval dramatu a románu. Jako dramatik tíhl k iragéd.ii. Po první
bÍe Paní Urbanov (1889), odehrávající se v měšéanském prostiedí a líčící
tragické vyrlstění nešéastného manŽelstvi a milostného t,o1',ih.l.,íko, 

"p."-coval Mrštík v Maryši (1894) námět ze slovácké vesnice, jejž mu po.tnr
bratr Alois; jeho poďl na textu je také vyjáďen spoluauiorstvím. Děi
Mary|i' ieŽ svou krajovou situovanost zdurazr1uje i užitím dialektu, je
rovněž za|ožen na tragick1 ch následcích vynuceného manŽelství. Po mar.
ném odporu se Maryša podrobí vuli svého otce sedláka Liza|a, vzdá se

chudého Francka, kter1i odchází na vojnu, a provdá se za ovdovělého mly-
náčeVávru. Ačkoli ie s mužem nešéastná, odmítá Francktrv návrh, aby s ním
utekla do Brna. Ale pak v okamŽiku, kdy Vávrova žrírlivost stupĎuje jeií
tr1fzerl a ohroŽuje Franckťrv život, utrápená Maryša sahá k zoufalému činu.
Otráví nemilovaného muže a zděšena jeho smrtí klesá na kolena a dovolává
se boŽiho slitování. - Premiéra Maryši v Národním divaďe se dlouho
odkládala' nakonec se konďa v odpoledním pňedstavení pro lidové publi-
kum. Sympatie diváktr a spory kritikťr zaháji|y rispěšnf a zatlm trvalj'život
Maryši na českém jevišti. Část dobové kritiky vytj'kala autorťrm, že hrdinka
iedná v závěru nepÍirozeně a netypicky, že projevuje nerictu k náboženství.
Časovj.odstup dal za pravdu hlasťrm, které již po prvnim uvedení pokládaly
Maryšu za vyvrcbolení snah o české realistické venkovské drama (po
Stroupežnickém, Preissové, Jiráskovi).

Jako prozaik usiloval V. Mrštík o vyprávění, které nesleduje poutaqjl
pĚíběh, ale jde za náladov1lrrn zachycováním dění v pčírodě a v lidské duši,
za smyslovfm prožitkem člověka. Nedějovost, náladová atmosféra, situace,
v nichŽ se postava poddává okouzleni z okolního světa nebo kdy se naopak
v rozrušení vyrovnává s nějakou citovou ztrátou, charakterizují Mrštíkovy
drobné ptÓzy (Stíny' L893; obrdzky' 1894) i rané romány.

Jejich hrdiny jsou mladí lidé ve věku, kdy se oddělují od svého rodinného
ptostiedí a vydávají se na nesnadnou poué za sebeuplatněnim a za štěstím.
Riša v Poh dce mdje má vlastně uŽ kus studentské sÍrmostatnosti v Praze
za sebou, když pči návštěvě v ostrovačicích u Brna poznává na plese Helen-
ku z myslivny. Chová se jako lehkomysln1i světák, kterjl ztratil iinošské
iluze o Praze' o světě, o politice i o lásce. A pčece se v Ríšovi pňi jarním
pobytu v moravské piírodě probudí opravdov1i' cit k naivní a dttvěilivé
Helence. Projevy a proměny piírody v rirznfch chvílích dne i noci, v rťrŽ-
n1ich okamžicich vznikající lásky vnášejí vzrušení do jednoduchého piíbě-
hu a dodávají mu na poetičnosti. Lidé v této Mrštíkově ,,pohádce.. nab vají
štěstí tou měrou, jakou se dokríží chovat ve shodě s pŤírodou v sobě i kolem
sebe. Pak se jich dokonce nedotkne ani čas, unikají i stárnutí, jak ukazuie
epilog románu v knižním, piepracovaném vydríď z roku 1897. (První zněni
Pohádky máje otiskované ve Světozoru 1892 bylo poněkud jiné a uzavíral
je jinf epilog' V něm tenkrát mladší autor ironizoval reky své idyly. pouka-
zoval na šosácké vy stění jejich milostného románku: z Ríši se tam stal
useďf mďoměstsk]|' advokát, z Helenky obtloustlá panička.)

Román Santa Lucia (1893) sleduje stietnuti moravského studenta s Pra-
hou. Jiií Jordán vyrťrstá v napětí se školou i s vlastní chudou rodinou.
Touží odtud uniknout, sní o volném člověku ve volném světě a vše, ,,co
duše jeho bájila pode jménem lidskost.., si ve svfch piedstavách spojuje
s Prahou. Touhu po Praze v něm povzbuzuje náhodně zaslechnutá píseř
Santa Lucia vyjadfující lásku ltala k Neapoli. S obavami o dďší osud
svého nespokojence svolí nakonec rodina.k jeho studiu v Ptaze. Jordánťtv
pŤítel a spolubydlící, cynickf světák, zámožn! student Hégx pak ptovázI
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.jeho pražskou pouť. Je svědkem a ironick'm komentátotem Jordánova
nadšení z královského města a z jeho architelcury i pak jeho hladového pu-
továni za v dělkem, zklamání v lásce i blouzniv:fch rivah o nespravedlivém
světě; uprostňed nich k vysílenému, ale do posledního dechu nepokoíené-
mu bučiči pŤicházÍ nakonec smrt. Protestem proti bohu a smrti Jiiího
Jordána se román otevírá i konči. Tento rámcov]i motiv zvltaziuje mar-
nost a bezqfslednost Jordánovy osamělé vzpoury. Usvědčuje z bláhovosti
ieho vuli vytrhnout se z ,,že|ez.nych rukou okolností.., ukazuje ho naopak
jako oběť poměrťr i této vlastní vťrle a touhy po sebeurčení. Děj se odvíjÍ
od konce; tento postup odpoutává čtenáie od děje a jeho rozuzlení a soustče-
ďuje ho k jednotlivjm stavrim hlavní postavy - napčed k jejírn snťrm,
později k procesu rozčarování a fyzického zmaru. Všecky základrrí nálady
Jiiího se promítají do zážitkťr Prahy. Napied ji vnímá iako monumentá|ní
pamětnici národních dějin, nakonec jako pouliční holku a jako chaos ba-
revn rch skvrn a izolovan: ch, zveličen1!'ch detailtr.

Ve svém posledním studentském romiínu Zumži (|9I2) odmítal MrštIk
soustňedit se na qijimečného hrdinu a na jeho duši; chtěl typizovat prostče-
dí pražskfch vysokoškoláktr a drobn ch iemeslníkťr. Jaká riskali pňédstavo-
vala snaha piekonat impresionismus návratem k objektivnosti a k charakte-
ristice zvnějšku, naznačuje figurkáťská rozvleklost nedopsaného torza.
Román se pokusil dokončit vykladač Mrštíkova ďla spisovatel K. E. Sokol.

Činnost kritická, dramata i romány pied.stavují raného Mrštíka iako
osobnost vzácné prtrbojnosti, jako tvťrrce, kterl se v 90' letech všestranně
a se značn m čtenáisk]fm ohlasem podílel na rrjvoji českého umění od
realismu k impresionismu. Jeho pozdější učast na pčekonávání pčebujelého
subjektivismu a individualismu v románě a na hledání nové umělecké
objektivnosti, prostoty a národnosti imponuie víc svou tvrdošíiností než
sv m zaměčením a v1fsledky.

Václav Bolemír NebeskÝ
/1818-1882/

Romantickf básník pňedbŤeznové doby. Kritickfmi rÍvahaml
podněcoval lisilí obrozenské titeratury o její národně osobitf
charakter, jako vědec obrátiI pozornost ke srovnávacímu studiu
Iiteratury. V pŤekladech k nám uváděl lidovou poezii španě|skou
a novoňeckou.

Narodil se 18. 8. l8l8 v Novém Dvoie u Kokočína jako syn šafáťe.
Jeho matka byla Němka, na německém gymnáziu studoval v České Lípě
a v Litoměčicích, k češství se pŤimkl teprve za studií na pražské filozofické
fakultě. Studia medicíny v Praze a ve Vídni nedokončil, od r. 1846 trvale

ptrsobil v Praze, nejprve jako vychovatel, r. l85l se stal po Erbenovi sekre-
táči:m.Národďho muzea' později i Matice české, v l. 1850{1 reďgovď
Čapopis Českého milzeuln. Po revoluci r. 1848 se věnoval vflučně vědecké
práci a pÍekladatelství, na Živém literárním dění se pŤímo podílel básnickou
a kritickou worbou ve 40. letech. Tehdy se také pčátelsky stfkal s B. Němco-
vou a byl rádcem jeiích r:měleckfch začátkťr. ZenŤe| 17. 8. 1882 v Ptaze.

První básně publikovď r. 1838 v Tylovfch Květech, v polovině ,l0. let
jeho poezie umlká. V lyrickfch básních - psanj'ch nejčastěji v písĎové
formě - zazaivá teskná, ,,sladkobolná.. pčírodní nálada pozdního večera
a noci: ,,srdce.., bolestně zrarlované ,,světem.., stává se obrazern jedincova
utrpení, osamocení člověka mezi lidmi i touhy po smíru a souladu s pčíro-
dou. Jako Máchovu poezii, na niŽ Nebeskj' navazoval' ovládá i tyto básně
rozpo1né viděni skutečnosti (protiklad ,,srdce.. a ,,světa..), proti Máchovi
je zde značně z žena námětová oblast i otupen bučičskf postoj : Nebeského
pesimismus je tesklivj', nikoli tragickf. Básnická povídka Protich. dci
(l8tu) je prvním pokusem novočeské poezie o reflexívní epos s pozadím
Hegelova filozofického pojetí dějinného vjvoje. Ve vaazích tŤi postav
(Ahasver, první a druhf jezdec) je alegoricky vyjádŤen princip dialektickÝch
protfiadtr a syntéz' kter'.i' trvďe ovládá lidstvo a nese jeho vjvoj.

Nebeskf byl sčet v ewopsk ch literaturách, obeznámen se soudobou
' literárněvědnou metodologií a vzdělán filozoficky, zvláště v německé ro-
mantické filozofii; jeho pčÍros českému myšlení o literatuie byl mnoho-
strannf. Pňispěl k poznání staré české literatury 1im, Že i ovládal detailnl
rozbor, i měl schopnost vidět domácÍ literaturu a její vlvoiovf pohyb ve
velkj'ch plochách ewopského kulturního a společenského vjvoie. Poukázal
nejednou na látkové oblasti závažlé a dosud neprobádané' napň. na kníŽky
lidového čtení (jimž se literární historie po Nebeském soustavněii věnovala
aŽ v nedávné době). Zabfval se zahraniční i českou lidovou (,,prostonárod-
ní..) poezií a prokazoval, že vztah mezi ní a uměljm písemnictvírn je vzta.
hem vzáiemného ovlivrlováni, ,,vŽdyt i básnictví umělé, kdež rozloj ieho
sÍrmorostle a samostatně se děje, vynlstá z národního a na wcholi svém zase
s nlm se stj.ká... Historické vzdělání mu umožrlovalo zamfšlet se nad bu-
doucí orientácí české kultury, která podle něho měla ukazovat ,'do lttna
Slovanstva... Za na|éhavy rikol obrozenské literatury, nutně usilující
o národně osobitj' charakter, považoval umělecky pravdivě zpodobit českf
venkovskj'Iid, ,,aby byl poznán a poctěn ve sqfch pŤáních' svém cítění'
své lásce a své strasti - virbec v celém zpÍrsobu svého Žití...

PÍekládal čecké a ťímské tragédie a komedie (Aischylos, Aristofanés,
Plautus, Terentius). Jeho pieklady lidové poezie (Notsoiecké národní pímě,
|8643 Kytice ze španělsb ch romanci,1864 s J. Čeikou) isou v souladu i s do-
bovlm zájmem májovcťr o evropskou lidovou slovesnost. Májovci se také
hlásili k odkazu Nebeského; Neruda, kterÝ vydal první knižď soubor jeho
básní, čaďl jej mezi ty ojerrinělé domácí básníky, ,,jež tieba povaŽovati
za pňedchťrdce, za otce moderďho směru...




