
{' drobné sošco Danlpt. Nikdy se neopakoval: tÍcba byl sobe naléhavěji žádán, aby
opakoval některf svtlj kus, vždycky stvoÍil novj z inspirace chvíle a materiáIu. _
Duch jeho byl rlŽasně pružnf. Jmenovitě jest upozorniti ještě na graciesní nábytek,
kterÝ provedt a několikrát vystavoval, nábytek, v němž stylová rafinovanost doby
LudvÍka XV. snoubÍ se šťastně Š citem asrnyslem pro piírodu, Galléovi vlastním.
Luaembourg a Galliera Museum cbovají od něho ukázky vykládané práce neobyčejné
síly obraznosti a plné motivt} z domácÍ lotrinské flory, která ho inspirovala tak
často a tak Šťastně.

Théoilore Duret: James M. N. whistler, peintre et 7raaeur
Pfítel velikého mistra, kterf namaloval také kouzelně jeho portrét, napsal o něm

rnonografii vzácné hodnoty. Jméno Théodora Dureta není u nás snad naprosto
známo a pÍece lest to jeden z nejdistinguovanějŠích duch dnešní Francie a jeden
z tvrlrcrl lejí obdivulrodné vftvarné kritiky, která vrcholl dnes ve jménech jako
jsou Geffroy, Roger Marx, Mirbeau a Mauclair. Duch žasné kultury vftvarné
i literárnÍ, nepŤítel všl konvence a prostňednosti, šel vŽdy hony pÍed běŽnfm roz-
vojem. Staěíproěísti sbirku jeho essayí a studií Critíque d, auant-garde (PaŤíŽ 1885)'
kde bojuje hlavně za impresionisty, abychotn byli k němu jati uctou jako k duchu
vzáené sÍly myšlenkové, odvážné intuice uměIecké a krásné bojovné inspirace.Několik
studií o filosofech _ o Herbertu Spencerovi a Schopenhauerovi _ ukazuje, že se
neobmezoval Jen na kulturu vftvarnou - a ku svému prospěchu. Kritika jeho není
neurasthenická, má jakjsi klidnf dech a jasnf, šÍrif rozhled _ lásku velkého obzoru,
kterf uklidĎuje. Z pozdějších Jelro prací zasluhuje ěestné zmínky veliká jeho mono.
grafie o Manetoui, kterou vydal pŤed dvěma roky v témŽe formátě a tfmŽ nákladem
jako dnes Whisllera. Manetrlv uměleck rúst a rozvoj nebyl posud vyložen tak
čistě rytmicky, s takovjm smyslem pro jeho tetnpcrament' jeho sopečnost a horeč.
nost, leho logickÝ fanatismus.

PĎÍtomná monografie Duretova kiÍsí figuru i dÍlo Whistlerovo krásnfm uměnÍm
psychologa i kritika' Charakter záhadného a kouzelného tohoto genia jest studován
ve všech složkách a nakonec ukázán pňi dílc. Autoru podaÍilo se sestoupiti k živému
logickému proudu, kterj nesl tuto figuru tak jasnovidnou a rezonujÍcí, Jejíž tempc.
rament,,měl naléhavost logiky.. a jejíž,, logika měla celé kouzlo temperamentu...
Dílo Whistlerovo roste pÍed našimi zraky a rozvětvuje se organicky jako krásn1f
strom nebo květina; malí}skf a uměleck;/ clrarakter, cítíte to, jest zde ovládnutou
piÍrodnÍ silou. Nakonec dospívá Duret k obraně Whistlera od obžaloby, Že se
inspiroval Velasquezem: ukazuje, že Courbet to byl, kdo měl vliv na Whistlera
mallŤe a Ještě vÍce na whistlerova ducha mnohem splš neŽ španělskj mallÍ.grand'

Poznámky vyďavaÚelovy

V pátém svazku Souboru dÍla F. x. Šaldy vydávánre po prvé knižně všechny
ty essaye' referáty, polemiky a glossy' které Šalda napsal v letech lg0l až lg04 _
až na ty essaye, které vyšly v Bojtch o zítŤek a v Duši a dile. Studie sem nepojatÓ,
a]o chronologicky sem patiícl, tedy jsou:

Z roku 1'901 _ osobnost a dílo, Alej snu a meditace ku hrobu Jana Nerudy
a l{rdinn:Í zrak; jsou dnes v Bojích o zítŤek; svfm vznikenr by patňily za Problém
ntalélro národa v našem souboru a dokreslily tak druhou prili r. l90l.

Z rohu 1'902 - Geniova mateÍština, pojatá do Bojrl o zÍtŤek (zde by uváděla rok
l902), a Emil Zola, dnes v Duši a dÍIe (zde by patŤil za feuilleton Stud nestydatfch).

Z roku 1903 - Smysl dnešnÍ t. zv. renaissance uměleckého prr)myslu, pŤejatf
pod změněn1l'm názvem Ethika dnešní obrody aplikovaného umění do Bojr1 o zítÍek,
clrrono]ogicky však pŤedcházející studii Antonin Sova: Ba]ada o jcdnoni člověku
a jelro radostech; dáte Nová krása: její genese a charakter a Problém národnosti
v Llnlění' oboJí dnes v Bojích o zÍtŤek; zde by ukončovaly pásmo velkfch essayrt
a článkri z r. lg03.

Z roku 1904 _ LeŽela země piede mnou, vdova po duchu, kterf odešel, dnes
se zkrácenym názvem uzavírajÍcÍ Boje o zitÍek; časově patňí za článek Divadlo
a literární ethika i kultura.

' Jako svazky píedchozí netvoŤl ani náš svazek samostatnj celek ve smyslu
Saldo-v ch vjborrl; pňesto však vytvoŤí se svazkem následujícÍm uzavŤenou kapi.
tolu Šaldovy obsáhlé činnosti vc Voln;/ch směrech, po níž následuje další období
jeho Noviny a České kultury.

. Do Volnjch směrrl počÍná Šalda pŤispÍvat už v roce l90l. Tri velké studie,
}rtcré do Voln1fch směr toho roku napsal, pĚešly do Bojťr o zÍtňek, a tak je zde
rok 190l zastoupen jen dvěma články z České revue, jedním z vÍdeIlské Die Zeit
a pňedmluvou k Šaldovu pÍekladu Ruskinova dílka Sézam a lilie ze Světové kni-
Irovny. Teprve rokem lg02, kdy Šalda vstupuje pĎímo do redakce Volnjch srněrrl,
počíná vycházet mnoŽstvl studií, referát , g]oss a polenlik' podepisovanfch plnfm
jménem nebo šiírou Quidam. od této doby jen ojediněle tiostuje Šatda v Čestré revui,r

l -Para le lněsvot 'Ý .
revue, jak vypljvá z jeho poznámky pod čarou k ěIánkl Marga Konopnickd od
Fr. Sekaning v České revui 6, lgo2l3, str. llgi ,,UveÍejřuje tento ělánek pÍipomÍ-
nám, že se neslovnávám ani s feho panegyrickjm tÓnem, ani s jeho piiliš vysokym
odhadem umělecké potence pt Konopnické. F. x. Šalda..
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