
118 A Stendhal stojí pť.ed oběma a mluví o obou se strašttou
naivností - nám strašnou, poněvadž tak nednešní a nenaší'

Je to opravdovy libre penseur: nepňivázan;f na pňedsudcích
a slabostech doby.

11t)

Richaril Muther: Geschichte iler en'glischen Malerei

Muther,zclá se, Irodlá piepracovat v Ťadě monografií, věnovanych jednotlivy'Ir

vr1dčím nároclrlm evropsk:/m,svoji dávno jiŽ rozebranou ,,Geschichte der Malerei

irn neunzehnten Jahrhundert.., kíerá chtěla podatgeneticky, po vnitŤnÍch a kulíurně

socíálnich kriteriích, rozvoj celého evropského mallŤstvÍ. Vydává alespoů nyní

rr Fisc}rera po ,,Století francouzského uměnÍ.. pÍítomny svazek, věnovanf dějinám

anglického (a v posledních dvou dodatečnfch kapitolách i skotského) umění ott

epigonri starého clvorního, van dyckovského směru pÍes Hogartha, Reynoldsc,

cainsborougha k tlevatenáctému věku, ktery je vysledován do sv$ch pos]edních

vjběŽkti.
V obou těchto sv ch novfch monografiích, a zvláŠtě v těclrto ,,Dějinách

anglického nralíŤství.., doplíuje a opravuje soudy svého pÍedešlého velikéIro díla

-*ouborného' V uvodu k pňítomné knize vykládá, jak znal tehdy anglické umění

spíŠe z doslechu než z vlastního názoru a Jak bliŽšÍ a zevrubnější seznámení s ním

."t'I"dilo jeho prvotní nadšení a korigovalo Jeho prvoíní názor o vúdčím postavení

a vlivu Anglie v umění kontinentálním. Vidí dnes v anglickém umění obdivuhodně

vfraznf a charakteristickf, ale uplně separatistickf rltvar, odloučenf od všeho

vftvarného vlrvoje kontinentu a rozvinuvší se po zvláštních, separatistickfch

zákonech vfvojov1ich, které jsou docela jiné neŽ ku pi. u umění francouzského.

,,Jest vrlbec stěží možno m]uviti o dějinách anglického matíňství. Neboť kdeŽto

íe Francii poclobá se rozvoj spojenému dramatu, pÍi němž kaŽdf umělec čeká jen

na svoji naráŽku, aby vystoupil na jeviště, postupujÍ Angličané zcela rozděleně.

Chybí logická souvislost. Snahy jednotlivcr} se rozstňikujl. Architektonické dílo

uniělecké nedá se postavit z rozptflenfch balvanri... Muther pribuži] se tu názoru,

kterf podloŽil své knize ,,La peinture anglaise contemporaine.. francouzsk;Í vlÍtvar-

nickf spisovatel Roberí rle la Sizeranne.

o v]astn1 historiografické ceně knihy Mutherovy dá se tu ňíci jen bolik, že jest'

nepopiratelná: jeho práce jsou z těch málo, které si hledají svou vlastnl methodicltou

cesiu, posud nevydupanou. Muther nenÍ z těch také.historikrl, jimŽ clrronologické

sestavánÍ materiálu lnamená již rozíešení historiografického problému. Muther

zŤeJmě komponu7e své historické práce, to jest vnáší do historického materiálu faktú

svťrj názor, svoji kritiku, svoji perspektivu, spojuje, co se posud roziučovalo, a roz.

luÓuje asociace, které konvence sloučila a nanesla. Všude jde mu zŤejmě o to,

ne aby podal pĎíjemné a hladké anekdotické vypravováni, n}brŽ aby vysledoval



120 pokud možno nejblíž a nejintimněji logiku rozvoje uměni, genesi uměleckych směrr}
a drah - aby pňiblížit se, jak možno nejvíc, vlasinÍ clílně historickétro děnÍ' Muther
staví a člcní svoji historii jako rlramaiik clratna, a jeho komposičnÍ invence má
pňirozeně mnoho subjekt ivně uměleckÓ l to '  Snad v ní t tení ]eccos dást poclepi 'eno, snad
mnohá t l rese je-st  posud hypothesl ,  která žádá or 'čň..nÍ a c l t ikazu, -  tá vsecto je
moŽno'  a pňece to všecko neměnl n ic na dr i raznos[ i  a inťerrs i tě,  s ja lou nazír 'á }r isto-
ricky proces, s jakotr si jej dramatisuje, to znatnelá zpÍitomriuje a prožiuti.

Touto právě v pot1statě.  uměleckou (a Ire ' l is tor ickou) v las inost i  a po|cncí
měiínr a cr:nÍm lr istor ika;ona je 'st  to,  která činÍ ŽivrrucÍmi i  h istor ic l rá dí la lnrtvych
autor ,  j ichŽ nrater iá l  a pňedpoktat ly Jsou podvráceny a pŤekonány novfm cxakt-
nějším bádánÍm. V nt jest i cena nové knihy trIutllerovy.

Robert ile la Sizeranne: Le miroír d,e Ia uie

Nová kni l ra známého essayisty francouzskélro, autora , ,Souclobé malby arr-glické.. a clobré knihy o Ruskinovi, ncse na titulu označen 1: ess.áge o uměIecké euoluci.
Není ttl l.šak evo]uce rrměleckych a technickfch forent, která tu zajímá autora,n 'brŽ jiclr cnroční a citovj obsah a Živ]l. a pron.rěnlivf jiclr vztah ť moclclnÍtnu
cÍtění dnešnímu, jeŽ clrce vysletlovati autor. Stanovisko vcelku spíše kulturnÍho
psychologa neŽ esteíika a ikonografa - ačkoliv schernatičnost a jisiá abstraktnost
psychologické klasifikace' rnÍsty dosti tuhá, a proto plnosti Života kŤivdÍcÍ, jak již
Je francouzsk;y'm essayist m' starší školy běžná, nutí k námitlránr. Kniha círáe, jak
aut 'or praví ' , ,h ledět na urnění, aby bylo lépe v idět Ž ivot. . ,  a a lespoĎ po některfc l r
stranách podaŤilo se jí, Že ukázala k životním hoclnotám, prepsanym nebo pie.
malovan]f.m v umě]ecké Íormy. Ukazrrjc vribec dobňc pňerod kriťickfch a estetickfclr
doktrin, jakym procházi v poslední riobě pocl v]ivom lr]avně Ruskinovym vftvar-nická essayistika francou'zská. HtavnÍ kapitoly kttihy, Estetilta biteu, Karikatttra,
Modernost euangelii, Dětské portrétg (nejprocitěnějšÍ), opi'sují tlostaÍ,cčně jejíobsah.

Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht VortrČige
aon KarI Brandi

Autor podává f i losofi i  rozvoje a upadku renaissance; renaissance j.,st Inuvyslednicí antické síly životnÍ, pozenlského radostného rea]ismu a stíedověkéhospiritualismu, kterf jde Jako stIn vedlc natura]isnu a realismu logického i citového;uplné pÍekonánÍ stŤedověkélro spiritualisrnu jest vinou pozdni renaissance a pŤivodí
Její smrt. Florencie a Řím nrají se k sobě jako s]ib a naplněnl. Florencie je v urněníměsto objcvri, experinrent , vynalézánl tlremat - Řlm jejich vytváŤenim' zuŽittnrvytěžením a požívánÍm.

Charlone Broicher: John Ruskin unil sein Werk
Erste Reihe

Pňekladatelka Ruskina podává tu široce založenou nonografii životopisnou
i kritickou, která _ soudíc podle tohoto dÍ|u _ stane se asi definitivním dÍlem, aspori
pro naši dobu, o anglickém kritiku a reformátorovi uměleckénr i spoleěenském.
Psána je s velikou znalostí věcnou, s opravdovfm procÍtěnÍm a prožitím všech
otázek, jichž se dotyká, a _ ]ast not least - plnfm, dobňe a krásně znicírn jazykem.

Paul Schultze.Naumburg: Umění u ilomá,cnosti

Kniha známého německého malÍie, učitele malby a vytvarného spisovatole
uvádl dobňe kruhy t. zv. stŤedního stavu, jimž jest určena, nejen do estetiky nájem.
ného bytu, njbrž i do základ vÝtvarné kultury. Co zvláště cením,jest, že nenÍ
sntlškou hotovfch receptrl a návod , n!,brž Že učÍ opraudu ultuarně citit a mgslit, že
piivádí lilouběji k potlstatě uměleckého díla a k psychologii vftvarné tvorby.
Vkus, kterému učÍ a kterf se snažÍ probudit, není jí chladnjm pedantstvÍm, nfbrŽ
mocnosti a silou životnÍ, dtisledkem celkové lrarmonie Života fysického i duševního,
rytmem Života dobíe žitého. U nás, kde není posud skoro ani o literárnl _ tím méně
o v;l'tvarné _ kultuňe tuchy, mriŽe dobŤe prlsobit.

custaae GeJfroy: L,oeuare d,Eugěne Carriěre

Studie p. Geffroyova, která provází portfolio dobr ch reprodukcí nejv1y'raz-
nějších děl tohoto francouzského malíŤe, tak melancholickjch a teplych básnÍ
citovfch hlubin lidství, mistra rlžasné plastické i básnické intuice všeho podstatně
a základně lidského, jest práce hluboce procitěná, sestupujícÍ ve vzácném pochopení
k poslednÍm složkám a elementrim mistrovy osobnosti lidské i umělecké a ukazujícÍ
na sama skrytá zÍÍdla Jeho inspirace a tvorby. Studie pÍináší Ťadu nejjemněJšÍch
postieh technickjch i psychologickfch, jaké dovede podat jen kritik,zasvěcenf
do mysteria tvorby _ tieba na jiném poli - vlastnlm dÍlem, zkušenostmi a bo.
lestmi vlastního uměleckého srdce a svědomÍ. A v tom jest tuším pňlčina vzácnélro
kouzla, kterfm prlsobily na rnne vždy práce tohoto kritika-básníka, krásného
intelektu, odváŽného srdce a čistého karakteru, tÍebas jeho studie o impresionistech,
sebrané v ňadu svazk lebo Vie artistique: podávajl daleko vic než projevy veliké
ltotovosti a sÍly analytické - uctívajÍcÍ pohledy do dramatické logiky tvorby, do
tajemnjch svazk mezi charakterem a talentem, srdcem a dÍlem, uzkostÍ doby
a osvobozujícím činem. Mají ty vzácné vlastnosti srdce a charakteru, které po.
svěcujívždyavšude kritiku z pouhé práce erudice na sílu, tvoŤíci kulturu a pracujÍcÍ
o Jejich dralrách.
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