
64 umění Á. Furtwángler. I{lava má bfti obrácena napťaÝo a pátrat,i do dálky' ne.
bUžíli se někdo: jen tak jo možno pochopiti motiv Praxitelťry. Proč nereprodukovat
toto opravené pojetí, jak jest provedeno na mnichovském odlitku sochy vatikánské?
Na několika exempláÍích hlav zachovan1ich ojediněle, bez těla, jest ce krk antickf'
a bylo tÍeba nasaditi pouze jednu z lécht,o hlav s ripln;fm krkem na torso, aby bylo
získáno privodní držení hlavy. _

Rozkošní jso,l Mooreoai MoťIernt mali,íi: ve formě lehké, graciesní, hravé
podávají mnoho kladné moudrosti umělecké. Moore jest duch nevšední kultury,
opravdov1f znate| a milovník uměieck;f, kteq;í dovede seviíti zkušenosti ďouhfch
let do odstavce lehynce jako tÍešíov;f květ na papír sechvělého. Moore žil ďlouhá
léta ve Francii v nejdrivěrnějším styku s rodícím se impresionismenr; x'rancie jest
mu dnes pokraěovatelkou ltalie, dědiěkou jejího světového v;itvarného poslání;
ve Francii zbystňil si l!Íoore oko, zjemnil srdce i ducha, získal svrij jedinečnf takt.
Co iečeno jesb v jeho knize o lVhistlerovi, Manetovi, Monetovi, Degasovi, jest. zvá.
Eenonavážk6"ch velmi jemn;fch; a podiv, kter$ splácí zde ]\Íoore velikému, nesnadno
dostupnému, ,,chladnému.. mistru Ingresovi, ukazuje, žo byl snad nejlépe pouěen;i
kritik své doby. Jest radostí obcovati s tímto duchem opravdu voln;im, nespou.
tan;ím pÍedsudky své země a své doby; obě tyto moďy, jimž tak rádi obětují
kritické mediokrity anglické, jsou zde lkÍl,z6,ny, jak stojí na nohách stojně vrátL1fcb
jako odporn;y'ch.

Eilouaril RoiI,

francouzsk;i romanopisec a kritik literární, i u nás znám1i, zemňel 29. leilna 53let .
Edvard R,od by| švfcarsk;y' protestant a b1ival diíve universitním profesoremv Že.
nevě; odtud vysvětluje se i moralistní zájem jeho studií literárně kritick1ich a histo.
rickfch' i jeho širok;i obzor: italsk;í verism byl mu stejně blízk1i jako básnick;y'
idealism a platonism první renesance, angličtí praerafaelité poutali jej jako Leopardi
a Goethe, Fogazzato jako Bocklin. opravdovou v děí rilohu hrál v devadesát1icb
létech minulého století, kdy mladá generace' zhnusená popisn]Ím naturalismem a li.
terární statistikou Zolovou, vzrušená hlasy velikfch romanopiscrl ruskfch, jež uvá.
děl do Francie Melchior de Vogiié, hledala vfchodisko z vědecké brutality aoudobé
i z neplodného skepticismu doby s vťrlí ochrnutou a citem seslaben1/m. Jako romano.
pisec vyšel R,od z naturalismu Zolova, ale zaměnil záhy jeho methodu methodou
psychologa moralisty' kter;Í so stará vflučně o mravní drama vnitÍních konÍlikt
a krisí; škoda, žo scházela Rodovi vlastní plastická a básnická síla tv rčí a že ro.
mány jeho trpí vět'šinou jakousi vybledlou schematičností; není podvědomé magio
teplého života v jeho ďlech. V1iše nutno klásti jeho knitry kritické, z nichž pŤelo.
ženy do češtiny Mravní ideje současné. Z <llouhé Ťady jeho románri a noYel byly
k nám kdysi pŤevedeny obětovaná a Novely.

Otto Julius Bierbaum, -
jeden z tvrircri a propagátorri německé moderny, zemíel dne l. rinora 451e{/. Bier.
baum byl autor neobyčejně ploďnf a pružn;l', vervní a ritočn;,Í: lyrik i dramatik,

romanopisec i essayista, iiterární organisát,or i popularisátor všude zanechává stopu
za sebou, tu hlubší' tu mělčí. Jeho prÓzou, často buršikosní a poněkud levně lohkou,
nedovedl jsem se nikdy nadchnout. V;y'znamnější jest jeho ly'ika; zde jest s Deh.
melem a Liliencronern, jichž však nedosahuje v básnické vervě i v taznosti, obro.
C1itelem něrnecké l;'riky, kterou vysvobodil z tichošlápského herbáí,ského levandu.
lového epigonství a jiŽ rozhlaholil zase strář i les: některá jeho čísla mají kus
opravdové německé tradice písĎové, a ne bezdrivodně vyslovoval ěasto jako postulát,
kter;y' klaď na lyriku, vnitŤní zpěvnost.

Posleilní číslo Čechische Rexue

piináší dramatick5i referát p. J. Kamprliv, kter;Í nutí k protestu proti jeho methodě
venkoncem nemístné v tomto listě' Pan Kamper líčí české scény jako uplné píižtv.
nice a neorientované nohsledkvně berlínsk;ích a vídeĎsk;fch divadel tŤetího a čtvr.
tého Íádu' což jistě.není v této všeobecnosti a absolutnosti pravďvé, právě jako
není ptavda, Že reŽie Národního ďvaďa dobvla ve Valdšt;.inu ríspěchu jen tím,
že uskutečni]a scénické návrhy a koncepce p. Killianovy. Tak smí mluvit snad
zakukJen;í konkurent, ale nesmí mluvit referent, a notabene referent listu, kteqy'
se obrací na forum světové. Neboť jak;í má smysl vykládati a rozváděti pŤed tímto
širším forem naše nedostatky a pasiva? List, jako jest Čechische Revue, mriže mít
jedin;i riÓel: prostŤedkovati 'cizině naše lclaťly, naše hoilnoty, naše vÝsledky' snahy'
touhy, plány, naděje' pŤání. Sikanovat a klepaŤit není ještě kritisovat, a pak: všecko
na pravém místě. Pan Kamper, chce.li a dovede.Li kritisovat, mťrže kritisovat po
ěesku v listech česk.Ých; ale prát své špinavé prádlo pÍed cizinou _ jest v tom
Iozum a slušnost? Na tuto otázku měla si odpovědět redakce Čechische B,evue.
díívo než otisk]a referát p. Kamprťrv.

Řaila aÍstaa obrazoalch

vystÍídala se v poslední době v Praze, ale nenutí k nijakému zásadnému vyrovnání
se: jsou to většinou ukázky dobré vrile, ale slab;ích sil nebo zhoubné iluse, že k umění
stačí již jakási hmotná obratnost a není tŤeba vlastních tvrirčích sil duše,vních
a intelektuáln}'ch. Tyto }rludy zaveďy v poslední době mjmo jiné p. otu Bubeníčka
k 'lopiěovi 

a p. Krále do B,udolfina. Do jednoho košo s nimi nesmí se však házeti
v;istava p. Ludvíka Kuby u Topiěe, které kŤivďila většinou česká kritika; jest mně
Jlsto' že pro mnohé plátno p. Kubovo nalezlo by se již pochvalné epitheton, kdyby
oyto :rystaveno na souborné v1fstavě Mánesově: nebot u nás rozhoduje stále
ještě vlajka, pod níž se plaví, ne jakost zboži,kteté se plaví. Pan l(uba jest člověk,
kter;i budoval a buduje své umění soustavně, vytrvalou, houževnatou vrilí, jež
bojuje o každy krok a nepouští nic z pťrdy jedn'ou získané. Jest cosi chladného
v tomto umění, nemír svodri líbivosti ani kouzla, ale jost v něm vrile k formě, která
ne1ě]a b}'t pŤehlédnuta. U naší kritiky padli by i volcí mistii světoví (kdyby neměli
své historické etikety) pro svrij ,,chlad..;; Íngresa hodila by naše kritika na príĚlad jist'ě
mezi akademické haraburdí, poněvadž oheá jeho jost diskretně utajen pod vrstYou
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