
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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