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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...
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