
t02 l)rameny chybl, kde umělecké dÍlo není k vzléínutÍ nasyceno jich váŠriivynr' lrragne-
ticky sdÍlnym fluidcm, kde jc v;y'sledkem pouhé nacvičené hmotné virtuosity, je
konečny a poslední dojem chlad, suchost a stŤízlivost.

Svádí všude techrrické dllo k těmto Jeho ukryt$m psychickfm zdrojrim: všude
ltledá za malÍňenr ještě člověka, celého a hotového člověka, srdce, charakter,
individualitu.

Svrchovaně charakteristickfje název knihy: LÍdi p ed pflrodou a žiuotem. Ano,
|,yto věčné' neko]lsavé hodnoty vládnou jako zastňená, ale všudypňítomná božstva
konečn;/m a poslednÍm soudem p. Moureyov nr; je tušite stále na obzoru jeho
knihy; pÍed ně vede, pÍed ně stavi, jimi rrrěii umělce.

Ve sv;y'ch studiÍch vztyčil všude za rrnrělci i lidi, lidi cltÍcí a mysllcí, vášnivé
a trpící' oddarré i vzbouŤené. Vyvolal to čistě liclské, nervové a psychické teplo,
kter;/m živili svoje dllo a v němŽ mu dávali zrát orl rnal1y'ch zárodk temnou a las.
liavou pracÍ umě]eckého matefs[ví, Ukázal je ne hotové a clovršené, ale hledající,
pracuJící, tápající, zápasící se sebou i se světem, zneuznané, opomÍjené a šlapané,
a dal cítiti, Jak právě mraun| energil, kterou vyvinuli v těchto dnech hoňe a utisku
z poslednÍch koien své bytosti, vyrostlo, zesl|ilo a uzrálo jich dtlo'

V několika studiich provedl i krásnou myšlenku, Že dal slovo umělclim Sanr:ín)
a dal jim vypravovat silnym' barevnfm, teplym a vlhkÝm slovem charakteristické
episody z Jich rozvoJe, kiižovatky směr a drah, na nichž se v nejistotách octti,
chvÍle vnitŤních píevratri a pierod . A nejen v těchto kapitolách, ale i jinde má
Mourey zvláštní širokou, slavně zn|cí linii, něco, pro co bych ho rád nazval epicttÚm
kritikem.

V jeho knize jsou strany,nesené lreroismem tak spontánn|n, cudn1/m, satrro.
zĚejmfm a distinguovanfm, prost;fm vší vtÍravé rétoriky i všeho nroralisujícíht-r pa.
thosu, že budou vŽdycky lelrcí vysoké, čisté a Itdé uměIecké ethikg vybranlm a pň!
buznfm duším, které se budou zapalovati na jich rozhol.elém ohni.

Pan Mourey je z těch několika vzácn ch autort1 dnešnl Francie, jimŽ kritika
zaltrnuje v sobě celou hmotnou i duŠevní kulturu' jirtrŽ je untěleck;frn a mravnÍm
posláním a kteÍí vidí její cÍl a smysl v tom, aby probouzela svěclomí svojí uspané
a otupené doby.

Jeho kniha je také cel1fm a dokonal1fm literdrnim dÍleni. Do sltrŽeb sv1/clr icleí
a názor dává p' Mourey krásné spisovatelské kvality, kterfrni vládne jako autor
teskné sugestivní lyt.iky i delikátníclr románú. Vjraz jeho je zároveťr reliefní a čistě
a ostŤe rytf i bohatě odstiněny a vlah]i.skryt 'mi náladov;fmi a emočními zÍÍdly.

Jak jeho literárnÍ ressource jsou lrluboké a čisté, tloveclc pÍesně posouclit' jen
ktlo ví, kolik literního uměnÍ a jak ryzího zrna tňeba k [omu, aby někdo směl
pojímat a psát kritiku jako trntěleck1y' genre * a ncztroskota] se.

Henry Daaiil Thoreau: Walilen čili Ziuot u lesích
Kniha, jejÍž titul jsenr nadepsal těmto Ťádkrlm, uvádí k nán krásnou a bohatou

spisovatelskou individualitu, amerického básnika a filosofa-transcendentalistu,.Ihoreaua, žáka a pÍítele sladkého okouzlovatele a ptáčnÍka duší, Emersona, -

ril0'soÍa rre papÍrovou soustavou a odbornou, nově tvol.enou ternrinologiÍ, ale

filosofa, jaklr žije dnes již jen v orientálních legendáclt, ,,reka a poloboha.., jak

chociíval alr:jcnri Ďcckfclr platanrl a cypÍiší nebo hroužil se v pÍemítavfch, zasněnjclr

a zkarrenělyclr pÓzách u vocl Gangu do propastí prabytosti, - filosofa, žijícÍho svoji

filosofii a kritisujícíIro svoji a všechny ostatnÍ soustavy tou jedinou platnou' a ovšenr

i náklaclrrou kr'itikou: životem' - filosofa experimentu den ze dne opakovaného,

fi]osofa rnladélro, krásného a pružného jako eféb nebo smělého, strašného a bojov-

ného jako zápasnÍk - filosofa, jací kvetli v blaženfch, pohádkov ch, dávno

Irrrtvych tlobách, kdy Íilosofie b vala ještě nebezpečnou svridnicí, jíŽ se báli neJon

stárnoucí a chátrajÍcí bozi v pustnoucÍch chrámech, ale i Živé republiky a mocnl

vladaŤové, a ne dnešnÍ fosilní a neškodnou mumií, která rozněcuje k seni|nÍnr

láskám skoro vcsnrčs jcn itnpotenci.
Č1rrr víc se zaěítáte do jeho knihy' tím čistěji a jitňněji vám je. Cítíte na nebes.

kotrl tleclru' k[cry vám ovanul tváŤe, Že tento bástiík a filosoÍ pňiplul ze země mlddl,

zc země nekoncčrrě ntladší neŽ je jeho rnladá vlast, Amerika, ze země, kde se za.

stavil pied tisíciletínri čas nebo spíše, kde již odplynul jeho proud, aby, jak krásně

sc vyjadŤuje Tlrclreau, ,,zristala věčnost.. : tolik krásné naivní jistoty, víry, poctivosti

a ]rrdinnosti pňinášÍ tento člověk do našeho okoralého, ustaralého' skeptického
a utravcného světa, a jako všichni rckové živou vodu, pňináší i on sv j dar prostě

a ]lcz ccrentortieht r'o svÓ pňilbě, části své běžné všední zbroje, svého všedního oděvu
- ve své deníkové knize, vypisující místy do nejmcnŠlch podrobností hospodáňstvi
a život jeho dlouholetéIro dobrovolného vyhnanstvl na rozhraní mezi civilisaci
a t}ivošstvím, kulturou a pňírodou. -

I(niha jeho vypisuje experiment, kter m chtěI si rozŤešiti otázku' ,,nedaly.li
by se v1l'lrody Života civilisovaného spojit s otužilostí divocha... Chtěl žíti v bec
Životcm stupriovanfm a zmnožen1y'm, směstnati v rárn prostoru a času, kterj vy.
pliiují ]idé stěžÍ a s navou jednim p|anfm a ňídkym životem, život.& několik, a to
ltutn;fch, jaclrn1l'clr a radostnfch' ChtěI proraziLi uzké Ineze běžného života a názoru
o něm na vŠech čtyňech s|,rarrác l r  a dobft iz  k lav iaturytaktorozšíÍenéheroick;/
akord, jejŽ pomluvači a poclezňlvači Života pokládali za nemoŽn1y'. Jde do les vy.
z]rou.šot a ospra\'edlnit ži\.ot, a tínr, že se mu svěiuje s prosíotou a <lrivěrou, odkrfvá
Žir'ot lli.ccl nínl doblovolně své krásy a svá tajems{,vÍ a proměĎuje i nejchudŠi
lianreny a škváry svoje v magická zrcadla, která nestačí pojmout a otlrazit nad.
pozemsk1y' lesk krásy a ncsn'}ťteInosti, jímŽ se zaŽíhá.

, ,Šel jse ln do lesr l ,  poněvadž jsem chtě l  žIt i  s  roznrys lenl ,  st ietnout i  se s pravou
pt'tclstatou života a hleděti, zdali bych se nemohl naučiti tonu, čemu Irrě naučiti
ttrťrže, abych si v hoclinu smrti nemusil ílci, Že jsem vlastně neŽil. Nechtěl jsertr Žiti
ltččíttr, co by rrcbylo životerrr '_ jeť život věc tak vzácná; také jsern nechtěl žiti
v oclÍlkání, lcč že by [o bylo naprosto nezbytno. Pl.ál jsem si ŽÍti hluboko a vyssátí
všecltetr rnorck život,a, Žíti tak junácky a po spartánsku, abyclr porazil na hlavu
vŠecko, co není Životcnl ,  zabrat i  kosou hodně širokf Ťad a sežnout i  u samé zenrě,
l.yzráti na život a obnleziti jej na ncjmenšÍ míru, a objcví.li se nízkfm, zachytiti
1t lnou a pravou je l ro nÍzkost a ukázat i  j i  světu; pakl i  by l  vznešenfm, tu poznat i  je j
zkrršeností a potlal,i o něm věrnou zprávu... A hlc zprávu, ktel.ou poclává na konci
své kttilry jaktr jcjí csenci a stnysl: ,,Buďsi život tvt}j jakkoli nÍzky' pusť se s nlm
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104 do kňÍžku a žij jej; neprclrej pÍed nírn a nespÍlcj nu. Není tak špatn , Jako jsi ty...
A odchází- l i  po dvou letech ze svfch lesr i ,  činÍ t ,ak proto, že." -u 

"áá,;atobymě]žíti ještě několik jinfch živott1' kter}rm se musí nyní oddat' *
Jak mlad! filosof je Thoreau, jest nejpatrnější z toho, Že filosoťuje nejvíce

smgslg, daleko více alespoř než mozkem: dobrá polovina jeho fi]osofické methotty
je v jeho krásnych, jemn;/ch, bystrjch smyslech, zejména v {rŽasném zraku lovce
a rybáňe, kterfnr pozoru|e, ovšem tak silně a nově, že ugčitti jimiz pÍÍrotly a vesmíra
věci, kterJrch by jin1i ani se nedohádal. Tltoreau sv m zrakem opravdu čte _ čte
z písku, zvíŤat, strom , lrvězd, tvar i barev.

Kniha jeho je hrdinská v samostatnosti a privodnosti: nepŤijímá skoro nic
z druhé ruky, dobjwá si všeho sama, propaluje se ke všemu sama. Pro Thoreaua
nenl cizích zkušeností, rad, všeobecnfch pravd a tradice. Na chléb, z něhoŽ žije,
sám si posekal obilí a sám na ručním mlynku ráno sem]el svoji denní spotňebu.

Thoreau probíjí se všemi schematy a šablonami, všÍm oclvozen * n odt*žity.,
tnrtvou vrstvou tradice a historismu k vlastní prsti a pridě Života, k temn1l'm
živn;/m jeho koňenrimi prohlubuje zanesené mělké ňečiŠtě jeho.'Má neomyln;l. smysl
všech zák]adních a prvotnfch potŤeb ]idské duše a cítí s rozhorlcn m hněvem
tragiku doby umělé, epigonské a hypercivilisované: v clobě, kdy modernÍ člověk
dusí se mlsky a je pňesycen cukrovím, ukazuje Thoreau zdraví lrladu a zpÍvá hyrrrnus
černého chleba, dobytého pracÍ vlastnÍch rukou.

Tento mystik je realistou ve Íilosofickém smyslu slova: má uŽasn 'neuchyln}i
snysl skutečnosti, falttu - od největšího faktu, věčnosíi, aŽ po nejmenšÍ, jakym
je stopa lesního zvíňete ve sněhu nebo barva podzimního listu, kterf uvázl v orosené
pavučině' Nezmaten navrstvenou lží, klamem a lstÍ,jde všude rovnou k ní. Není
proto i v ethickém a sociálnÍm světě většího odprirce model a hastrošri nad Tho-
reaua: ať jde o stát a církev, ať o majetek a běžné vlastenectví, ať o mÓdnÍ
aoblíbenou literaturu ncbo novinya tisíc jinych neňestí,které jsou ,,chloubou doby..,
_ Thoreau strhne s nich dvěma tňemi škuby clivade]nÍ plášť a ukáže pod ním
dávno mrtvou' neplodnou hr1l a tyč.

Ad,olf Bayersilorfer's Leben unil SchriJten
PĎcd jcdenácti lety zenrŤel1y' konservátor mnic}rovské Pinakotéky byl nejerr

Jeden z nejhlubších znatel vftvarného umění a vftvarnych historikrl své cloby,
a]e i duch Jemné estetické kultury, rozumějícI stejně drarnaturgii jako pňíroclním
vědárn, hudbě jako theologii, žijící bolestně svrij vniÍŤní život i život doby. Bayers.
dorfer byl nekonečně víc neŽ v .borny odborník, byl víc i než znateluměnÍ, byl sánr
umělec, ne-li tvorbou, alespoĎ citem, kulturou' Životom a povahou. Jest neznárn1t
tlejen širším kruhrlm, ale i oclbornÍkrinri psal málo, v poslední době svého ŽivoLa
skoro nic. A pňece naz1ivá ]ro Muther ,,tajn;7rn císaŤem, kterf ovládal umění a ume.
leckou vědu své doby..' Žil v nepatrném postavcní, prost všech osobních ambicí,
a pln]fma rukama rozdával své Žasné věclomostii tisíce obrazrl v nejrriznějších
galeriÍch bylo Jím pojrnenováno, tisíce obrazri k jeho radě zakoupeno majetníky
soukromfclr galeril (clo Lichtenšteinské galerie, clo sbírlry Lanckoronskiho, barona

Mar.ckwarda ve F]orencii a J'), Ťada mlad;ícli historikrl a kriíikrl vychovávala se 105
ve styku s nÍm, z jednovětych bystr 'ch jeho vJrrokrl, obsažnějších než celé ělánky
jinÝch. Pňi ťtŽasném historickém svém vzdělání cítil a žiI Bayersdorfer vášnivě
tepnou moderní soudobé tvorby. Poněvadž poznal a procíti] skutečné minulé uměnÍ
tak hluboce a vášnivě jako málodruh , miloval tlmění pňítomné, skutečné velké
a ryzí umění dneška očistěnfm zrakem srdce. Nenáviděi literární umění, ilustrace
.qvěLovych dějin, genre jako kopisty, kteňí odkoukali kultury starfch mistr ' Bojoval
za ty, kdo z plnosťi chvíle i z plnosti duše a povahy tvoňili nové umění: BÓcklina,
Thornu, Hansevon Marées, Aclolfa Hildebranda, Leibla, Haidera, Trtibnera a FrÓhli-
cltera - je vykládal kriíik m, je prodával sběratel m. Na technice BÓcklinově
má ve]kou učast: ze starych knih malíŤsk ch vypisoval svému florentinskérnu
pŤIteli malÍňské recepty.

Spisy, kíeré pňináší pŤítonin1/svazek, jsou vlas[ně jen odštěpky bohaté činnosti
Bayer'sdorferovy, více méně náhodné lomky vnitňnílro bohatstvi, které v sobě
no"qil, ale i tak ukazují rnyšlenkovou krásu a spisovatelsk1y' takt a citovou noblesu
svélro autora. Z každé Ťádky je patrno, že to nepsal psav1/ odborník, ale člověk
vnitňní kultury' člověk jemn ch a cudnjch vztahr1 k velikfm hodnotám umění
a života. Několik listti ukazuje, kolik síly a něhy žilo v tomto podivném člověku,
ktery se sám nazyval  Ham]etem mezi  spisovatel i .

Max Liebernl,ann: JozeJ Israels

Malá brožurka německého malíŤe o slavnétlr holandském kolegovi a pňIteli,
sepsaná o něm k jeho vlastní žádosti, plná vroucnosti a moudrosti jako obdobná
práce téhoŽ autora o Degasovi, s nÍž se shoduje objemem i formátem. Liebermann
vykládá vlastní problémy tvorby, cí]c a smysl modernÍho pňevratu i vztahy Jeho
k velik1fm, vrcholn1y'm uměleckfm zjev m starého uměnÍ s prostotou a jasností,
která jest darem domyšlenych a docítěn;ích procestl umění a života a jako pr .

hledná zrcad]ivost podzimního vzduchu dětlictvím doŠuměl;Íclr var a kvas léta
a jara.  Kniha jest pĚi  nepatfnost i  objemu neobyčejně obsaŽná a jadrná: poví na
několika stránkách všecko, k čemu by jiní školští a odbornÍ estetikové a krÍtikové
potÍebovali těŽkfch knih a co by pak ještě svojí terminologií a žargonem, které
jsou tak velebn1l'mi a d myslnJrmi maskami prázdnoty - obešli a zamlče]i. Kdo ví,
žc posud nejcennější pňíspěvky k theorii umění podali právě urnělci, mťrŽe se radovat
jcn z tolro, vyslovuje.Ii se otevňeně umělec o svém umění nebo o vynikajÍcínt jeho
rcpresentantrr' - KnÍžlca pňináší také reprodulrci leptu a několika kreseb a obraz
Israelsovl/ch.

Chytil se
fuI j eptlog k mrštikouiddě

V minulém ročrrÍku ,,Volnfch sniěrri.. [viz ztlc na str' 75-95] měl jsem s Vilé.
tlletn lVlrštíkem polemiky o jeho styl: vybral jseln z jelro článkú Íaclu doklad jeho




