
402 těl ani literatule moravské. To byl mťrJ ,,centralistn.. _ piiznávám, urěitym pá.
n m velmi nepohodtnf _ a na něm již pŤes všecky Etgarty, ]\{rštíky á Holé patrně
umru. Jinde otÍrá se uboŽácky o moje črty Vdova po dttchu,r ktero pry jsem na-
psal po čtrnáctidennínr pobytu na Moravě. Já je napsal sice po pobytu 

"avoume-

sÍčním, ale kdybych je napsat po 3 dneclr, mohly by b1rt lepší, ''..z .o'"p."t p. Elgart
1 lopozorování celoročním: někdo mrlžc za 3 dny vypozorovat něcon mimo co
chodí jin}i slepě léta. A byl to zvláštní náhoclou dnešní spo]upracovník Moravsko.
slezské revue' dr F. X. Hodáč, ktery vÍtal mé črťy, když vyšly tehdy ve voln ch
směrech, zv]áštnÍm uuodn|kem v brněnsk1/ch Lidov1rch novinách a potvrzoval mně'
že jsem viděi a cítil správně. A po něm dostal jsem něko]ilr .y-p*ti"t.y.t. ]istri od
Jinych Moravanrl, kteňí soudili jako on. Nedomnívám se nikierak, že jsem učinil
ve sv)tch črtách nějaké ohromné objevy: jest to prostá subjektivní beletrie, belc-
tristick;y' impresionism a žádná progranrová studie, a těšilo{i mne co na těch pro.jevech, byio to jen to, že ti lidé vycítili lásku, s jakou jsem se na ně zahleděl. Neboť,
mimochodem ňečeno, nikde.nenajdeš toiik n'ril1y'ch, rozkošn 'ch, vkrrsn$ch lidÍ, krás.
n;tch po duchu i po těle, jako na Moravě a chce-ii se Morava za něco rnodlit, měla
by se modlit jen: od našich literátr1 osvoboď nás, Ó PaneI Neznám titeratury, t<tera
by tak mizerně representovala svrij lid jako literatura á la bojovná část Moravsxo.
slezské revue nebo Moravské orlice. Dostávám občas z Moravy po rozkošném listě,v.němž jest co nejvtipněji zparodováno toto literdrni crhoustuí (slovo není ode ning),
ale aby se vzmužili tito lidé a zakňikli veiejně své literární hatapartnÍky, k torriunemajÍ buď dosti energie nebo dosti času. Nu, což škodí: spokoJuji ,u 

"oií- 
pt"to.

nick m ujišťováním lásky a vyslovovanym pŤesvědčením, že aL zal,c]n1 Moravugenerace opravdu mladá a.čestná, poděkuje se pěkně za dnešní iiterární politiku
dnešním Kleontr1nr moravskfm.

Sté narozeniny J. Barbeye il,Aureuilly
gŤipadly na 2. listopad 1908 a byly oslaveny několika pěkn}rmi pÍíleŽitostnymi
čiánky, z nic|tŽ stojí za zvtáŠtní zmínku studie Barbey d'Aureviily jako kritik li.terární od J. Bertauta v Mercuru z l.listopadu a článek Henriho d,Alméras v Re-vue ze dne |5. zátt, v němž zanášÍ se autor spÍše lidskou osobností tohoto krajněvyrazného ducha a nevšednÍho spisovatele 

" 
poaa.,,a Íadu anekdotick;Ích rysri jeho.Mercure vydal také velmi.pěknou knihu Esprit de J. Barbey d'AurĚvily _ stov.ník myšlenek, rysrl, podobizen a soudrl vy atycrr z jeho díla kritického s pÍedmlu.vou octava Uzanne, drivěrného pi.itele Barbeyova. Tento s'ovník jest opravdupodstatnou escncí jelio díla kritického, které se dnes vrgí pňed námi již, díky oddanélásce a vydavate]si<é svědomitosti distingované pÍítelkyně Barbeyovy' v hotovystoh knih _riŽasny repertoir idejí, gest, g,i-"., vfpadr1, myšlenkov;l'ch ohiiostrojri,sotis, insult a pňedevším paradoxtl a nádherně zl.r'""1'.t,, pružnych dravčÍch vět,hotov ch stáIe k vražednému skoku na toho, kdo dotkl se nějak idolti, jimž BarbeyrytíŤsky slouži]: cÍrkve katolické, náboženstvÍ, staré feudální Francie, kdo čpěl,

byť z daleka, svobodomyslnictvlrn, dernokratismem, naturalismem' J na všecko,

co ucházelo se o pohodlnf uspěch u doby věru velmi málo vybíravé a věru špatně
rczeznávajtcÍ opravdovou sllu a opravdovf talent od pouhého padělku. Ale tato
sbírka pňipomíná těm, kdoŽ toho posud nevěděli, jak opravdově dovedl se poklo.
niti Barbey d'Aurevilly i nejedné opravdové hodnotě básnické, tak Baude]airovi'
Ba]zacovi a Alíredovi de Vigny. Pěkně karakterisuje Barbeye v pŤedmluvě octave
Uzanne, nazfiaje jeJ ,oposlednÍm mušketyhem literatury, kterf byl snad také po.
s]ednlm vojákem péra v nejkrásnějším smysle slova, jak rozuměli mu Alfred
de Vigny a Paul de Mollngsr'.

George Mereilith

beze sporu největší moderní romanopisec anglicky, zemŤel [18. 5. 1909] ve své cot-
tagi v Dorkingu na r1patí Box-Hillu v Surrey pÍed čtrnácti dny, pÍekročiv jeden.
aosmdesá| let života vyplněného krásn$mi a velkfmi činy tvrirčími. George }Íere.
dithovi dosta]o se velmi pozdě spravedlivého uznání v anglickém světě literárnÍm;
širší obccenstvo bylo vŽdycky odpuzováno od něho jeho intelektualismem, smys.
lem pro temné a vinuté labyrinty lidské myšlenky a vášně, pro vfboje ideje i pro
nádhern;i živf' vtrnf a proudn jazyk pinÝ metafor a barvy; a George lVleredith
opravdu ohrazoval nejednou své zahrady bizarně vinutÝini a ostr1fmi ploty, patrně
proto, že chtčl je ochránit od návštěv rrizné neclrutné zvěíe. Zato z1skal Mereditlr
záhy obdiv a lásku sv ch nejlepších vrstevník , kteŤí jako básník Swinburne, R. L.
Stevenson a Henley projevili ji i kritick1imi studiemi' Dílo Meredithovo jest i ob-
sáhlé, i jadrné; více neŽ tňicet let tvoňil Meredith práce uměiecky ztalé, v nichŽ cí-
títe stálc mocné napětí myšlenky sílící a vyvíjející se, myšlenky, které se autor
stále dtivěrněji a drivěrněji zmociiuje; dvanáct románrl a čtyi'i svazky básní jsou
Žni Ž|vota Meredithova. Mcredith byval někdy srovnáván s Balzacem, myslím' ne
ve vŠem právě šťastně; ale v jednom má srovnáni toto pravdu: oba autori jsou Si
blízcÍ vášnivou silou sv1iclr rekrl, jejich ideovou v 'bojností, Smyslem pro mozky
rozpracované vášnivou prací myšlenkovou. AIe jinak jest Meredith intelektuelnější
Balzaca; není v něm romantismu, někdy i dětinského a materialistického, kterf
kazí dílo Balzacovo. Meredith jako Browning jest básník Života vnitňntho, vnitÍ.
níclr krisí a katastrof. Dovedc vnikaI jako žádnf druhf romanopisec anglick ' do
straŠn;7ch labyrintrl lidskélro srdce s jakousi heroickou zvídavostl; Egoista, jelro
největší dílo umělecké a jedna z těch knih, které zrisl'anou, aŽ opadne nrnohá umělá
popularita dnešní, jest velik1l.neosobní pomnlk této vzácné analytické psycho]ogie.
A nenÍ snad problému moderní myšlenky, aby nevzbudil unrělecké a psychologické
ozvÓny v díle lleredithově; Beauchamp's Career, Harry Ric irnond, The tragic Co.
medians' one oí our Conquerors jsou díla vesměs zmítaná na širych hladinách mo.
dcrní rnyšlenky společenské i politické, tlíia odlišenÝch karakterrl a pohnutfch
duchri, zapňeden1/ch do vášnivyclr konfliktri. Knihami Meredithov;rmi prochází
i iada dívčích postav kouzla tak jlmavého a srdečného, tak básnické i tak pravdivé,
Že musÍš chvílemi myslit aŽ na Shakespeara, abys jim nalezt literární obdoby. Není
divu, že básník, kterf stvoňil tyto ženské karaktery, znal duši ženskou a milova]
ji i .-- trpěl jí. TrpěI její malou intelektuelnostÍ, Jejím mal1/m mozkem, a pŤál jí
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404 proto duševnlho i fozumového rrlstu. Meredith byl upÍlmnf stoupenec ženské
emancipace a rovnosti, jako byl vribec duch liberální, harmonick1i a vyrovnanÝ -
myslitel a mudrc srovnali se v něm podivuhodně s básníkem a obrazotvorcem' Me-
redit'h miloval mládeŽ, věŤil v ni, a v mladou, vyvíjející se duši snad nikdo mimo
Goetha a Kellera nevnikl tak hluboko jako Meredith ve Zkoušce Richarda Feve-
rela a v Harrym Richmondovi. A mládež milovala Mereditha; pozdnÍ sláva jeho
jest dilem mladé generace anglické. Meredith byl i jako člověk zjev ušlechtilf
a imposantní; ačkoliv celfm sv m rázem č]ověk myšlenky a snu, dovedl vystoupít
i ze svého prostého a tichého zátiší venkovského, v němž žiI již léta a léta, na ve-
Ťejnost, kázalaJi to jeho myštenka; imperialisía sv m pňesvědčenÍm politickfm
agitoval pŤed několika lety pro silnou námoĚnÍ moc anglickou, která by mohla čelit
Německu. Podivuhodná vnitíní a organická harmonie mezí myšlenkou uměleckou
a etíckou, mezi myslitelem a básnÍkem bude neposlednÍ kouzlo, jÍmž bude prlsobiti
dílo Meredithovo na zralé čtenáňe. Do ěeštiny jest preloŽena z celého díla Mere-
dithova pouze Zkouška Richarda Feverela v ottově Anglické knihovně; a dilo toto
není vrchol Meredithrlv' Němci jsou mnohem šťastnější; S' Fischer v Berlíně vydal
sedm neJlepších románrl Meredithovfch ve velmi dobrfch pňekladech. U nás mámg
sice Anglickou knihovnu, ale vyplrluJe se většinou věcmi prostÍedními nebo anti.
kvovanfmi; a chce.li našinec, Jenž nezná anglicky, poznati vrcholnf zjev moderního
anglického románu, musí jeJ hledati v německfch pŤekladech.

Richaril Muther
vftvarnf historik a kritik německf a universitnt profesor ve Vratislavi, zemňel
29. června [lg09], nedosáhnuv 50. roku věku svého. V Richardu Mutherovi odešla
kritická osobnost, která má své mlsto ve vyvoji moderní němeclté historiografie
a kritiky umělecké, místo ovšem spíše rozšiÍovatele obzor i bystrého téžitele z ci.
zích objev v a zužitkovatele Jiclr a pikantního spisovatele-feuilletonisty neŽ tvrirce
novfch metod nebo budovatele novych soustav. Zejména první velká publikace Mu-
therova' trojdÍlné dílo o evropské malbě v XIX' století (v Mnichově u Hirtha
1895, dnes v německém vydání dávno rozebrané), bylo ve své době a v tehdejšíclr
poměrech německfch kus smělého činu: Muther opustil tu r1plně podklad jakékoli
es.tetiky dogmatické a soustavné, na nÍŽ stavěli aŽ posud vIce méně němečtÍ histo.
rikové vftvarného umění, a s riplnfm estetick1rm re]atir'ismem a ek]ekticismerrr
vypsal vyvoj moderního malíÍského umění, které hodnotil spíše po kriteriích kul-
turních neŽ odborně formovfch a jež bylo mu často ne uzavňenfm světem vyví.
jejících se hodnot a tvar vnitÍních, nfbrž ukazatelem rozvoje společenského, sloŽ.
kou a činitelem ve vfvoji citovosti lidské' ByI to spiše kulturnÍ román moderního
čIověka, pokud byl vepsán do obrazri a děl v tvarnfch, spíše blyskavy kultur.
ně historickf íeui]lel,on velikého stylu než soustavnf a metodickf vfpis a vfklad
rozvoje uměIeck1fch forem, než pÍÍsná a uzavÍená knižnl stavba historická, učle-
něná vnitÍním rytmem. Bylo to cosi velmi smělého, místy troclru buršikosního,
místy graciesního, a oslrlovalo to v době pňechodné, kdy staré metody historické
byly v padku nebo ztratily svou svěžest a nosnost v ochablfch rukou senilních
manlristtl a novych neby]o posud uŽito na většÍ koncepce; málokdy bylo Tainovy
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i koketností neŽ v nejlepších kapitolách tohoto díla Mutherova.

Později ovšem, kdyŽ ustoupilo první opojení a kdy počalo se hleděti k pÍes-

nosti, jadrnosti, spolehlivosti i k vnitĎní pÍísnosti a ěistotě metody a závaznosti

díla, kiesly hodnota a v1y'znanr díla Muíherova, ale ovšem nepoklesly nikdy tolik,

aby tato práce jeho nebyla zajímavf dokument z vfvoje historiografie německé

a aby jÍ nebyla oddisputována praktická zásluha, že veliké čtenáňské obci otevňela

nové obzory uměIeckého poznání, rozsáhlá pole západnÍho umění vjtvarného a že

zJemnila jejich sensibilitu uměleckou, zpružnila jejich soudnost a hlavně zkypÍila
jejich schopnost umělecké rozkoše a uměleckého poŽitku.

Mutatis mutandis dá se totéž Ííci o populárnějších dějinách malíistvÍ ve stre-

rlověku a v novověku' psanfch pro známou GÓschenovu sbÍrku vědeckfch pňlru.

ček a katechismrl a pŤeloženfch do češtiny v Laichterově Vjboru nejlepších spisli
poučnych; zajímavé jest, Že práce tato zrlstává vlastně torsem: saháť jen do st,o.

ietí XVIII.; prlvodně měla obejmouti i století XIX. a v numerickém potadÍ sbírky

GÓschenovy dlouho zristávala nevyplněna dvě okénka - doufal tehdy ještě na-
kladatel, že Muther vyplni ji nov1fmi dvěma svazeěky své knihy, vylíčenÍm malíŤ.

ství v XIX. století. Ale Muther, znechucenf škrty, které provedl puritánskf na.

kladatel v jeho barvité malbě laxního osmnáctého století (v 5. svazeěku jeho kníŽ.

ky), odepÍel dáii mu století XIX., které měl prf již napsané. _ Na počátku XX.

století píikročil Muther k Ťadě uŽších publikací o mallŤském vyvoji jednotlivfch

kulturních národ evropskfch; Jsou to ModernÍ francouzské malíÍstvÍ XIX. stol.,
Anglické malíístvÍ, Belgické malíŤství (vyšly vesměs u S. Fischera v Berlíně)'

V těchto knihách cítil Muther nutnost piepracovati, opraviti a doplniti své veliké

souborné dÍlo o malíÍstvÍ xlx. stoletl, rozebrané jiŽ. Moderní francouzské ma.

líistvl na pŤ. jest vjsledkem studia materiálu, jak byl snesen na paíížské vfstavě
světové r. 1900; Muther opravuje tu svrlj někdejší soud, že to, čemu se ÍÍká moderní
rnalba, vzešlo vlastně z Anglie, oceIluje správně vrldcovství Francie v moderním
malíŤském vfvoji evropském a črtá zhruba správně i vjvoj malíÍskÝch idejí a dě-
jiny malíŤsk$ch čin francouzskjch v XIX. století (správně vykazuje na pÍ. nyní
podÍlzené mlsto Bastienu-Lepageovi, kterf mu byl v jeho prvnÍm dÍle jeŠtě oprav-
dovfm moderním mistrem).

V nejnovější době, kdy Meier-Graefe popsal velikÝ materiáI ze soukromych sbl-
rek Írancouzsk ch a anglickfch, nedostupnf Mutherovi, a kdy jej zpracoval sánt
a zpracovává ještě dnes Ťada jinfch kritikrl a historikrl vftvarnickfch často o jetn.
ně;šÍ kultuŤe estetické, ovšem i cena těchto publikaci Mutherovfch poněkud po.

klesla. Mně nejmilejší skoro z dÍ]a Mutherova jsou dva svazky Studien und Kri.
tiken, menšÍ nábadné rivahy a recense ryze mutherovského rázu, v nichž dovede
autor rozšlehnout tvrij zájem často novou.letmou asociací' nadhozenou otázkou,
pootevÍen m prtizorem a last not least slovem lehce okiídlenjm a jiskĎivfm.
V Mutherovi nezemŤel velikf vědec nebo historik a eststik uměIeckf, ale duch
mil}r, shtečnÝ, bojovnf a v dobrém smyslu slova moderní' neprítel mnohého ná.
rodnostnÍho obmezenect,ví německého. A ěeské uměnÍ vÝivarné zttác! v něm nadto
piítele vlivného i laskavého a blahovolného.




