
152 jen dloulrá a tuhá kázeů, lrid' vydávajl se piedčasně s tredbale gerriálnickou sebe.
drlvěrou do posic, odkud jsou smcteni prvním nárazem. A pŤitom tolik a tak
zbytečného chytráctví, tolik lacin ch atelierovfch vtipri a vtipečktl' tolik umělého
parfumu, kde schází ulastni atmosféra, která vyza}uje z dÍla, nese je' pÍcsvědčuje
sama sebe o něm do samozňejmosíi !

Z cizinct, kteÍí měli vjstavě dodat aplombu, mnozí poslali opravdu jen svojo
jméno - dÍla nechali doma. Tak bezmála Besnard, kterf vystavuje cosi, co se snad
]eskne _ méně svltí a docela nic nehŤeje. Tak uplně J. E. Blanche a A. de Ia Gandara,
kteÍÍ bez zvláštnl námahy dovedou se rozÍedit do absolutní bezchutnosti a nev;/živ.
Í|osLi. Cottet poslal dvě města, dva pitoreskní sujety, méně plnokrevné obrazy.
Gérarda Jacobsa mraky nad vodami majl vzlet a sílu pŤi solidnosti právě holandské,
Pted' Lauergm cítím, co vždycky: že vkus není prvoŤadou a vlastnÍ ctností umělec.
kou, že jest jí sÍla a patlros. Z iady Angličanti má několik svoje kouzlo, svoJi notu:
tak Prieslman, Lak \Vithers,. nejsou to studně, jen studánky, a nenapojÍ cel:ich
generací - ne' Jistě ne, ale jsou svěží a nepret,enduji vlc, neŽ nač stačÍ. o několik
sÍér vfš jest ovšem Carriěre: nepretenduje nic a dává všecko. Poslal sem (nebo spíše:
posla]a sem jeho rodina) jen drobty z ieho zázračnélro kvasu _ a pŤitom celd d[I.a
umě]ecká, ceIejší neŽ největšÍ a nejpretenciosnějŠí mašineriejin;/clr, kteií k vyjádĚení
své vnitŤní chudoby potiebují neslychané režie hmot,y i cíl . Strtljče opravdovélro
nystického kvasu: nad nejmenším tv17m odpaďkem v]á ještě posvěcenÍ celkové
a ži je.v něm svátečnost celého hodu!

o Němcích hovoŤl se mi těžko: nejsnesitelnějši jsou rrrně ještě Berllriané, jsou
alespoř prosti toho umělého laciného atelierovélro divadelnictv|, kterfm se polepují
Mnichované, zkaŽeti, tušÍm, do nevyléčení pseudoklasickou a pseudoathénskou
fraškou, kterou hráli pod sv;y'mi nrcc.enášskymi poten[áty. ,,Mnichovská renesance..
nevyplácí se nikomu, kdo jí načpěl' A ,,moderní..n zdá se mně, neprovedli tu nic,
neŽ Že novou lŽí pÍelepili starou. Tu je BerlÍrr ve vflrodě: tam běhají polonazí - ale
ve vlastní k ži. KaŽdfm zprisobcm jest to lepšl než nadfmat se ve vyp jčeném
divadelním plášti.

Jaké pretenciosní banality dovedou vltězit v l'Inichově, ukazujc Sluck: ter.
pán pracuje ve velkém a s rozmyslností modernÍIro obchodního barona: zužitkovává
několikrát každé svoj{ ',ideje.., piekládá ji do rozličn;fch Íormátrl a versl, vytěžuje
ji zcela racioneině jako majetník dolri svoji šachtu' S ryze obchodnÍ čipernostl
a zběžnou bravurou vede si Leo Samberger.. vyrábl ve velkém studenou cestou
t. zv. interesantnl hlavy starfch pánri, r zn;/ch lrof- a baurátri, více méně zamrače-
n1fch s věíší menšl dávkou vlnit ch vous:.l. Kelleroug rnodernl dámy vydraŽďují
v slušném člověku všecky atavistické pudy. ÁngeloJank, kterf b;ival snad z lepšÍclr'
jeďt jen maloměstská paralela k opravdu velkoměstské a velkosvětské vervě, která
není Něrrrcrlm dána. KalckreuÍlroua ,,Stodola.. nenÍ věru žádn malÍi.sky zázrak, ale
zastavÍš se vděčně a zotavuješ se z to]ikerÓ - jak to Ťíci? ncnÍ jiného slova _ n9.
cudnosl i .

SlušnÍ lidé' ano, jsou i mezi Němci, dokonce i mezi Mnichovany. .rak si mě
zastavila velmi diskretní, čistě malíŤská práce llummeloua: nralé děvčátko ve fau'
teuillu, šedá v zelcné' Hummel nrá malíŤsky co ÍÍci a Ěekrre to kultivovanfm jazy.

kem _ měj svťtj dÍkI JÍlssloua zátišÍ kostelní, gotické dŤevo}ezby' maji svoje kQuzlo'

pravda, ne právě boliaté' Dá se bez utrpení vidět nejedna,ptáce Leuieroua, Hiibne-
roaa, Hegenbaťthoud a j. _ ale jest to dost? StaÓí to?

oddělenl plastické jest snad ještě slabšl: rnnoho rádo.by, mnolro intencí,
málo vnitiniho rytmu a vlastnÍho tvárného tepla, George Minneouo iiché a cudné
uměni mluvl zde Ťečí jaksi bázlivější a pňitlumenějšÍ neŽ jindy. V distanci za ním
Trubeckoj jako by ztratil něco ze svojí nervnosti, kterou mně bfvaly milé některé
(ne všecky) jeho drobné práce, a jako by to byla sama rozkoš a sama chuť chvíle.

R. Hamann: Rembrarudts Radierungen

Kniha, která jest s to uvésti velmi dobl.e do hlubŠílro poznání nejen lepíťl
Renrbrandtovjch - této nejvlastnější jeho Ďíše, jejÍmŽ je i zakladatelem i dovrši.
telem, v nÍž se podává nejceleji v tajemné trojici v1ftvarníka, básníka i myslitele
- ale i celého jeho lidského i uměleckého rozvoje, jeho lidské tragiky a umělecké
velikosti. Autor opisuje nejprve celou vnější sféru Rembrandtovy leptové tvorby
a pňeclrázl pak k vlastnÍrnu rozboru element formov ch, vÝrazovÝch i duševnÍclr
a iymbolickych. Kritika jeho někde Jest spíše hloubántm, ale jinde uvědomuje si
správně problémy, pŤes něž se rádi pĎenáštvajÍ pŤíliš polrodlní. Celkerrr: nábadná
kniha, která učí, že na Rembrandta musi se dívat zrak oživenj alcspoĎ odleskem
toho temného faustovského ohně' ktery hoŤel v Rembrandtovi.

Z noué literatur y rem,brand,toa ské

tremťlžeme nezmíniti se alcspoĎ o některych publikacíclt' Na prvénr tttístě jost to
kniha pÍedntlro německého znatele Rembrandtova, Viléma Bodelto, Rembrandt und

seine Zeitgenossen. Charakteristiltg ueliklch mistr holandské a ukimské školy
u XVII. sÍoleÍl. (Lipsko 1906, nákladem E. A. Seemannovfm, za 6 marek.) Bodc
podává tu vfsledky sv]y'ch dlouholetfch studií historickfch' resultát obšírnfclt
pracÍ historickych a obrazoznaleck:lch, podrobnfch monografii a pojednání ryzc
odbornfch. Kniha, zaloŽená na bádáni co néjuzkostlivějšim, má vzácné kvality
historicky krit,ické i umělecké: jeho portréty většÍch i menšlch malÍŤti-vrstevnÍk
Rembrandtovych jsou velmi životné, cÍtěné se zvláštnÍ věcnou radostnostl a silou,
prosty všeho zbytečného estetisovánÍ a moralisovánl. MluvÍ tu člověk vftvarné
lrulttrry, lttery dovedl i historickou vědu postaviti do jejích služeb. PŤedpokládají
ovšern čtenáŤe velmi vzdělaného, hodně obeznámeného s dějinami malíÍsk$rni. -

LehčÍ stravou jsou a populárnější clle sledují dvě kt|tky Richarda Graula: Rem.
brandt. Eine Skizze (se 14 barevnymi reprodukcemi, v Lipsku 1906' náklad See.
mann v, cena 3 marky) a Fi)n|zig Zeichnungen uon Rembrandil. Vybrány a uvodem
opatieny od Richarda Graula (tfmŽ nákladem za 3 marky). Mohort se pokládat za
dobrf uvod k pracim Bodeov m a podávajÍ pŤÍstupně vfsledky nového bádání;

u sblrky kreseb, které Jsou velmi dobŤe vybrány, postrádán nerad velikostnfch
udajri originálrl, moment jistě velnri d leŽitj pro správnou predstavu právě zde' _

vilém Bode za sPoltlPracovnic|ví Viléma Valen|,incra vydí ve 20 seŠitech po ptiil
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