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do kňÍžkua žij jej; neprclrej pÍed nírn a nespÍlcj nu. Není tak špatn
, Jako jsi ty...
A o d c h á z í - l i p o d v o u l e t e c h z e s v f c h l e s r i , č i n Ít , a k p r o t o , ž e . " - 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 {rŽasnémzraku 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
černéhochleba, 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 Thoreaua: ať jde o stát a církev, ať o majetek a běžné vlastenectví, ať o mÓdnÍ
aoblíbenou literaturu ncbo novinya tisíc jinych neňestí,kteréjsou
,,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, žijícíbolestně 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
'ch jeho vJrrokrl, obsažnějších než celé ělánky
ve styku s nÍm, z jednovětych bystr
jinÝch. Pňi ťtŽasnémhistorickém 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 FrÓhlicltera - je vykládal kriíik m, je prodával sběratel m. Na technice BÓcklinově
má ve]kou učast: ze starych knih malíŤsk ch vypisoval svému florentinskérnu
pŤIteli malÍňskérecepty.
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 spisovateli.

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 nÍžse 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;Íclrvar a kvas léta
a jara. Kniha jest pĚi nepatfnosti objemu neobyčejně obsaŽná a jadrná: poví na
několika stránkách všecko, k čemu by jiní školštía 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, mťrŽese 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
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