
bez rozvahy oddali uměním a nyní, kdy měli prospívati, niěeho v sobě nenalézali,

nalezli všecko u cizích, jeŽ chytie napodobili. Málo jich bylo a zrlstalo samotnÝch:

dávali Jim nepěkná jména... . . .
Všechny kulturnÍ problémy jsou Bleiovi problémy vÝchovy nervrl, sensibility

a taktu, a Blei svádí sem i problém mystiky (,,Von einer seligen Frau.,) iproblém

erotické libertináže (,,Ninon de Lenclos: ein Beispiel,,) s velikou psychologickou

intuicí. Všude mluvÍ ,,en curieux d'esprit.., jako estét, kterf si cvičil zrak a sluch

u Wilda a dialektiku u Rémybo de Gourmont a jemuŽ je kritika uměním stuprlovati
a prohlubovati prchavou chvíli rozkoše: chiméra jeho sluje: zadrŽeti nezadržitelné.
TÍmto melancholickjm a kŤehkfm uměním, které, zdá se' jako by cÍtilo chvÍlemi
lítost se sebou samfm, poněvadž se marnotratní na nemoŽné, jest psána jedna

z neJkrásnějších essayÍ kniby: Aubreg Beardsleg,

Luilwig Heuesi: Oesterreichische Kunst
irn neunzehnten Johrhundert. Ei.n Versuch

KdyŽ jsem dočetl tuto publikaci, nutilo mne to ke vtipu: co je rakouské, není

umění, a co je uměnl, není rakouské, ani duševní proveniencí a nejméně již charak-

terem. Vpravdě nepodává p. Hevesi mnohem y1ce neŽ velmi piplavé dějiny

vjtvarnfch umění na vícleřské pridě. Lokátní patriotismus zaslepuje mu pŤitom

nejednou zrak, a pan Hevesi zneužÍvá zbytečně velk1y'ch slov a termínri na docela

malévěci a lidi. Z českého uméní jest tu sice několik jmen, ale ty nepatrné glossy,

jež k nim p. Hevesi na]epil, ukazují, že mu umění z ,,provincie.. nestálo za hlubší

poznání. Nu, nevadí. Pan Hevesi se jiŽ Kolumbem nenarodil a objevovat cokoli

nenÍ již Jeho slabostí' Spokojuje se tím, Že papouškuje po jinfch.

Camille Pissarro

je<len z nejpoctivějších současnfch malíŤrl francouzsk1fch, pr kopník impresio.
nismu a pointilismu, znám;f i u nás z Manesovy vjstavy francouzského umění
obrazem ,,Pont.neuf.., zemÍel v PaŤíži 13' listopadu ve stáŤi 73 |et. Z počátku
v pracíclr svého mládí a ve sv]y'ch leptech, znicltŽ nedošlo nic do stňednl Evropy,
brával si rád sujety ze selského a venkovského života: pastffe, selskou erotiku a
irlyliku, hrajÍcí si děti, děti na cestě do školy nebo kostela. Teprve později dostává i
ve svfch sujetech profil, jakf známe: paysagista města i venkova s visÍ analyticky
pŤíSnou a drsnou, ale právě proto svfm zprisobem jímavou a velikou. Dlouho vy.
smíván a popírán došel teprve v stáÍí ocenění. Duch stejně neklidnf jako vytrval$
a neustupnf hledal stále v umění a rozŠiŤoval stále visi svého světa, neslevuje
pŤitom nic ze své c}rarakterné ěistoty a vflučnosti.

125124 Franz BIei: Prinz Hypolit unil andere Essays

V nejmladšÍ německé literatuŤe množÍ Se knihy essayí, věnovan1/ch ne jiŽ litera-
tuĚe, nfbrž literární kultuťe: to znamená tradici krásy a vědomě a učelně stuprlo.
vanou harmonii uměnÍ a života. Tato generace nevěĎí v literaturu bez kultury,
nevě}í v literaturu improvisovanou a isolovanou, nevěÍí v literaturu, která není
sehnanou sladkostí života, která nestupĎuje pocit Životní rozkoše. Chce literaturu,
která sama sebou, esencl Šťav a sil, jeŽ destiluje, svojí vtlní, sv;/m nervovfm
fluidem, potencí své plastiky a svého stylu množÍ oheĎ, kouzlo a lesk života. Smysl
formy a stylu v umění cÍtÍ a ctí hluboko jako vlastrrl tvrlrčí funkci umění: literatura
jest Jim podstatně uměním ívarov1y'm a tvárnfm, a tvar sám o sobě hodnjm hledání
a poznání jako samostatná hodnota literárního požiíku.

Z této generace je Blei, a motto z Buffona, které napsal na první stránku své
knihy, mluví srozumite]ně a vfznamně: ,,Všecky vztalry, z nichŽ je složen styl,
jsou tolikéŽ pravdami stejně uŽitečnfmi a snad cennějšími lidskému duchu než ty,
které mohou tvoŤit základ látky...

Blei je z generace' která pĎekonala každou' i metafysickou i ethickou tcn.
denčnost a jíž estetickf problém jako Nietzscheovi je v podstatě fysiologick .
Estetika Je otázkou hygieny a kalobiotiky, krásné a moudré rozkoše. Kultura jest
problém upevněnfch instinktrl a ozdravělfch smyslrl, vychovan;y'ch na pňesné
a spolehlivé nástroJe rozkoše: je to pojem katexochen aristokraťick1f jako doko.
nalost a harmonie.

Jest svrchovaně zaJlmavo čísti soud této generace o t, zv. modernÍ literatuňc
německé z posledních desítiletí. Jest velmi tvrd1/. ,,Jak pamětihodno bylo těchto
tňicet let, jež následovaly po německÝch vítězstvích, pro popisovatele kultury, tak
barbarské byly tomu, kdo je nezuěastněně proŽil.

Morálka evangelického kÍesťansíví došla své poSlední renaissance v socialisnru,
a to s tak obstinátní brutalitou, Že tím byla vyčerpána trpělivost váhajÍcÍch, a ti
nyní hlasitě a skutečně vykíikovali jinf ťrtvar svfch mravrrích citr1, k čemuŽ užívali
pochybné literární antiky, aby dali historickj podklad, Němcrlm tak drah1y', špatně
pochopenému individualismu. A poněvadž Němci jako žádnf druhf národ jsou
nakloněni ceniti nade všecko ideu a obětovati jí tradici a drlstojnost, a pňírodu'
stalo se i nyní, že všecko oddalo se zápasu slovy bo}raí$ch ideí, z čehož klidn divák
měl dojem, žo zde páše patheticky směšnou sebevraŽdu národ zbloutlilf a po-
matenf. Tento jinf furor teutonicus zdál se občas zachvacovaíi i krajany se sil-
nějším kulturním ciíem, jako VídeĎany a Šv1icary, íĎebas většina se tu nadarmo
snaŽila pĎerušiti dobré tradice. Morální tvrzenÍ byla esteticky popírána a naopak;
nikdo nerozuměl druhému, ale každÝ oháněl se dňevěn1im mečenr' Všechna forma
a všechen mrav byl strhán, všechen smysl života ztracen. Takovf byl stav Německa
tňicet let po válce, nyní, kdy novf stát nepotieboval práce všech k svému upevnění,
mnoha ducha vyŽadoval a občansklÍ blahobyt dal solidnÍ základ citu světové vel-
mocnosti. Síla umělcrl, ochromená politickou stavbou státní, byla nyní, kdy ji
znova Žádal luxus, nejistá, a aby to zakryla, často dělaná, brutá]nl a hlasitá' Lidé
dodávali si odvahy Íevem a kŤikem. Jiní zase, kterym neodpovídal tento klam,
kter$m však piece šlo o slyšnf projev, upadali v manfru a většina těch, kdož se




