
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.




