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Pan Schrritzler, čIen vídeůské }|oderny, má u nás štěstí právě
jako všechna prostňednost. Tento skoro nejrnéně odvážny, siln;i
a v;irazn;Í autor z mladé němec]ré generace' tento opatrn
a stŤízliqi stŤedocestník, povrchní, uhlazeny a obratnÝ sa]onní
pán. kter;i zná dobŤe svoje obecerrstvo a jeho vkus a vi, jakymi
cestičkami se musí človčk dovést prošlapat k hlučnérnu rispěchu,
je ted"v drres horlivě pňekládán do češt,in'v' zatím co iada obrťr ne
jednou, ale několikrát lro pŤevyšujících, čekťr tnarně, Že se stane
živn;frn c}rlebem i duším česk;':m.

Schnitzler neni z autorŮ u,niuersalníclr, lrteňí riáležejí celénrtt
světu, kteňí tak hluboce a podstatně' do posledrrích koňenťr pro-
bádali lidství' Že místní a časoua obtrrezenost charakterri , Itolorit
loltalní a dějov;i je porrze slupkou, most,em snadno prosbňedku-
jícínr s r'lastnim teritoriem psychickÝm, podstatně a základnč
lidsk;irn. Jsou autoi'i, lrteňí jako Schnitzler rresou r'e svych v)-
tvorech a vědomě i rranášejí barvu clocela určitého a obmezeného
ristŤedi, kteŤí nepovrhují cha rakteristikor.r lokální' drobn;imi
autentick;'nri a pasir'nymi charakteristickÝrni barvanri, zvuky
a tÓny, ale kterym všechen tento r-nější lokální aparát jest jen
prostfeclkern l< vyluštění rvze lidského a obecně typického jádra.
lJ Schnit,zlera tomu tak však rteni. Na Schrritzlerovi není nicl
podstatrrč jelrc, žádni novÝ a jemu vlastní vÝhled clo nesmírn;ich
tekut;i'ch stinťr a propasti duše. do velik;,ich základních záhacl
a bolestí lidského osttdu, žádn;ir slavny, pln;!'a jemu vlastní plán
lrulturních bitev lidst,vi - Schnitzler nemá nic než právě ten

Iokalní uídeťtskg charakter, ten čiperně zviňen víderisk1i vzduch,
ten Žoviálně pohodln;i a tolerantně rozplizl1i, obmezeně intimní
a pokojně nicotn tÓn, ktery se pokládá za specifikorr vídeIisk1fch
t,vpri. Celá jeho práce a činnost je, že veliké lidské typy, záklaclní
]<onstitutivní nálady a disposice, jaké objevili všude jiní velici
mistňi a rekové poesie, pŤenáší, aklimatisuje, pňesazuje do videri-
ského vzduchu a plidy, L. j. zmenšuje, zmalicherůuje a banalisuje
je ve většině pňípad . ,,Anatol.. je typ nikdy rreukojeného a pňi.
tom požívavt] mlsného a za novymi záchvěvy požitku, za novou
l-ruanci pocitu, nov;inr šlehem ]echtavé rozkoše stále se honícího
člověka, člověka, jenž experimentuje živoL z vnitŤní pust,oty
a potŤeby odvrátit se od toho strašrrého, zoufale dunícího prázdna
a pustoty ve hrudi, rozpt;flit se z něho a uniknout mu - typ,
liter;i' od Byrona, Chateaubrianda, Musseta vstoupil na jeviště
moderní literatury a neopouští je do dnešní chvíle, stále jinak
a jinak formován a vykládán, z titanského revolucionáŤe a pro-
rnetheovského atheisty klesající nakonec u Gončarova, Turge-
nčva a Garborga v pathologickou zrridu, slabošslr polotvar
a demonstrační preparát rozviklané a rozleptané psychické kon-
stituce. Star;i' typ poživarrého, experimentujicího, vnitŤním hla.
clem a žizni sLále k novifm a nov;fm dobrodružstvim hnaného
Dona Juana. Ale jak málo podstatně a konstitutivně psychického
je složeno v této figuňe u Schnitzlera! Jak prosto všeho osudného
metafysického stigmatu je toto pusté a prázdné čelo! Jak zbyl
jen pouh;í povrch, zvyk, gesto, Ťeč, anekdota, dvojsmyslná
pointa - jak je setňeno všecko slavné, osudné, žízttivé, zmučené
a nezměnit,elné, celá ta pekeln;|rmi plameny fosforeskující aureola
složená kolem čela Dorra Juana romdntismul Jak daleko jsrne
tu od vážné, hluboké, základni ťrtvary lidského dna sonclu-
jící olovnice básniclrého a psyclhologického realismu! Jen lo-
ltalní. koloriÍ nebo skoro jen lokální kolorit - a to je v umění
trrálo, to je v uměni tiplná nula. To plus, které porlává Schnitzler
pňes lokální kolorit, ten sem tam kousek náběhu k ironii,
rnelanchol i i  nebo náladové rozLoužené hňe umdlené obraz-
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nosti je tak nepatrné a srovnáno s jin}imi tvťrrci psychologic.
k1iich typťr tak slabé a clrobounké, že m:Ů.že nalézL zájem a po.
rozumění jen v městě, z jebož prvkri, barev, dekorací, staf'áže
i povrchnosti a hravé prázdnoty je tvoŤeno a pro něž znamená
snad i kousek umělecké relevace, ale v první ňadě lokální majetek,
]okální v;frobek, a tomu moderni šosák neodolá nikdy a nikde.
Schnitzler rná jistě v;7znam v rozvoji moderního německého
umění jako typick;i pťedstavitel jednoho jejího stadia, kdy
z velik;ilch rozběhri a ritokri na ve]iké sociální stavby a veliké
hromadné rltvary obmezilo Se na t,ichou skromnou pasivnou
a šerou reprodukci, trpělivé a pečlivé st,udium určitého místního
stňedu, z něhaž chtělo zachytit všechnu vťrni' všechno intimní
a drobné kouzlo, všechen teskn1i a d věrně znám;i a duši naši
od dětství pronikající tÓn a stín _ toto stadium pňedstavuje
tvorba Schnitzlerova' a v tom jest její rozvojov v1iznam pro
německé moderní umění.

St,al se lokálním básníkem, básníkem Vídně, jejího ritvaru
společenského, temperamentu duševního, vzduchu a vrině ' . .
Vídně rokokové, mísící cynismus s melancholií, prázdnotu
a agilnost s tesknou navou, Vídně star ch sladk ch galantních
hňíchri a zaprášen}ich trit,onri, které v totn kňehkém titěrném
kouzle vyvolává tak mdlobně starou erudici pňetížená nějak
vodní popisně náladová báseĎ Lorisoua (Huga uon Ho|fmans.

thal), p. Kláštersk;im tak toporně pňeložená do češtiny, kterou
pokládám za nejlepší číslo knihy.

Ale to je negatiuni pfechodnd jen cena Schnitzlerova. Již
dávno se pochopilo v moderní literatuňe, že pro umění naprosto
nestačí sd'm sebou a pro sebe žádn)i lokální kolorit sebepečlivěji
studovan;i, že nemá vribec v umění smyslu a vyznamu, nemá-li
ta všecka lokální charakteristika žádného jiného cilre než vyluštit
zesilněněji, zmocněněji, bolavěji a drirazněji kouzlo a záhadu
rgze lidskou a raze kosmickou. . . Tam, kde se však stává cílem
samu sobě, kde chce se pokládat za vlastní kouzlo a sugesci práce,
tam vyvětrá brzv a zbfvá jen pustota a prázdnota pňikrytá na

čas lehk;imi lacin;imi parami a mlhami, které odrresebruy chlad-
nější tok větrri a let. Titěrná malichernost a koketní hračkáňst,ví
je poslední slovo tohoto virtuosního uměníčka, které široce a pi-
kantně mluví stále o časném a nezná těch hlubok ch velikj'ch
pramenri věčna, po nichž žíznivždycky a v kažďé době lepší duše
lidská jako po živé vodě.

Y Anatolu není tedy bez zájmu a snad ne i bez pťrvabu sem
tam scenerie, dekorace, jeviště a lešení. .  .  a le co se hraje na
tomto jevišti je dunící prázdnota a zvučící pust'ota.

V;1iše stojí novela Umíraní, ačkoliv ani tu není nikde těch
velik1ich, básnicky drtiv;ich perspektiv, těch temn;ich a slavn;fch,
všecku bytost člověka z koňene vyvracejících větrri a bouňí děsu
a touhy, které měly plakať nad praci jako spuštěnjr liják slzí
a tÓnťr, jako nesmírné rozkypělé varhany duše plné očist,néhc
a horkého ohně spalujícího všecko malicherné a všední, propalu-
jící se k samym zdem a kostrám lidského bytu i bytí. Ne ' . .
stŤízlivá, suše a vtipně komponovaná, byst,r;imi apergu a čiper-
n;fmi psychick;imi postňehy obratně a ričinně provlečená a pro.
šitá, sem tam pěkn;im mollov;fm akordem nálady zaliLá je no-
velistická práce p' Schnit,zlerova . . . celkem všecko, co mťrže
utvoňit pěknou a slušnou nouelu, jak;ich jste četli a budete číst
ještě několik tuctri, ale nic ztoho, co mriže hlubokou nezbádanou
chemií sloučiť se v umělecky objeu a čin,v báseů vztyčenou jako
hora mezi rrizn;imi terény a vodstvy, v tajemně záhadn1i, v r zné
strany ducha obrácen;f a červánky nebe s temnou hloubi moňe
ve svém zrcadle mísící básnick;i maják . . . všecko, co in nuce jest
ovinuto a postulováno v tom těžkém, širém a slavném názvu
Umírdní.
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