
1 A + drulré marcetr Bonga v Berlíně ď1|o Retnbrandl in Wort und Bild; dílo pÍinese asi

60 Iněditiskrl podle nellepšíclr nraleb rnistrovfch a asi 90 ilustracl v textu podle

vybranÝch leptri a kreseb RembrandtovÝch; jde tu o v:i,běr z dlla Rernbrandtova,

kter se má podati v reprodukcÍch pokud rnoŽno dobr1/ch a lovnych širším kruh nr.
_ Reprodukce uplného malíŤského dÍla Rembrandtova piinesl pňed dvěma roky

svazek .Iílassiker der Kunst, sbírky vydávané něIneckjm nakladatelsk1/n ustavem

ve Štuttgartě (mollg Renrbrandtovy' 405 vyobrazení); nyní vydalo toíéŽ naklada-

telstvl zvláštní svazek věnovanj lepÍŮm RembrandtovÝm s uvodním textenr llansa
.Wolfganga 

síngeru (402 vyobrazení za 8 marek). Do sbírky svoji ''Die Kunst,,,

kterou vydává u Barda v BerlÍně, napsal svazeček RembrandtovÍ věnovany

Richard Muther, svazeček velnri sugestivní, kter1f má po mém soudě místy jelt

Jednu vadu, že Rembrandta někde činí pÍíliš zajÍmavfm ve smyslu modernÍho

feui] letonu a tímjej bezděky trochu zmenšuje. . .  _Těm z našich čtenáŤ '  kdoŽ

čtou francouzsky, budiž pŤi této pŤíležitosti doporučen Rembrandt ze sbírky ''Les
grands art istes. .(v Paňtži u Laurcnsa za2IÍ.50) z péra vel ikého básníka belg icko-

írancouzského, Emila Verhaerena; nrá vzácné kvality umělcckého soudu i umělec.

kého s lova.

Án,dré Fontainas: Hístoire de Ia peinture frangaise
au d,ixneuaiěme siěcle

I\tlad1i básník, delikátrrí a opravdové vlolry, napsal tu rozkošné dějiny francouz.
ské malby v devatenáctém století, práci, která s velmi krásnfm věděnÍnt odborn1,i.ttr
spojuje cosi, co b}'vá tak ňÍdké v rnodernÍch historickfch kniháclr: charaktcrnott
rozhodnost a opravdovy kult krásy a všech jejlch Živfch hodnot. Fontainas vyhra-
žuje sí plné právo osobnosti, právo temperamentu: bez tohoto v]astnÍho tv rčílro
kvasu nenÍ mu lristorie. ,,Dvě vysoké kvality, jeŽ pomlouvá metoda: vášerl a stran.
nost l,voÍí prvoradou ctnost kritickélro historika... Fontainas pŤinášl do své historie
živel, bez něhož nenl rnožno žádné dílo, ani historické: silné pÍesvědčcni, ne ovšent
pÍesvědčenÍ bez inteligence, n;fbrž podepÍené velikym intelektetn' a určitou a roz.
hodnou vÍru ve vjvojové hodnoty. Má veliká jednotící hlediska a kniha jeho' ač
prosta všeho dogmatismu, Jest pŤece knihou soudrl a knihou dramatické komposicen
bez nlž 6e nedá nrysliti žádná historie opravdu živá a silná.
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