
V$clrodu, aniž zLratil i jen na clrvlli -cvoji vlastnÍ individualitť.. Za zaznamenán1

stoji také bystrá a vtipná odpověď, kterou dal Wlristler kterémusi pánovi, jenž

mírril, Že ,,SymÍonie v bílém číslo 3.. není pÍesně symfonií v bílém, poněvadž má

i jiné barvy. ,,Bon Dieu,.. pravI Whistler, ,,což čekala ta moudrá osoba, že budou
i r4asy bílé a tváÍe kŤídové? A věŤí snad ve své žasné d slednosti, že symfonie

v C neob.qahuje žádné jiné noty a opakuje neustále jen C, C, c? . ' . Bláznovství|..

Kapitola čturta leďná o portrétech Wlristlerovfch a ukazuje dobÍe, jak radi.
lrálně liší se jeho portréty od portrétri souÓasnlkri jeho. Whistler hleděl pÍedevším

na dekoratiuné ulastnosti svého modelu, a zvláŠtě na počátku rád tvoŤil obrazy' které
ve svém kotoristickém schematě a aranžováním mas světla a temna Již o sobě byly
krásné a zajímavé. Nikdy nesnažil se o tak zvanou ,,zarážejicí realistickou podob-
rrost... Po dlouhém obcování s modelem získal pohled do jeho skuteěného, trans.
cendcntního charakteru a vystiirl tento pohled intuice a ne fysickou tváŤnost
banální, bezclrarakterné věrnosti. Jest patrno na porírétech Whistlerovfch, Že
tlŤíve neŽ začal malovat, mnoho a intensivně mgslil, a d'Ilo mgslitele-psgchologa jest'

tu stejně veliké a zázralné jako dila rnallŤe. Whistler sám vyložil principy, které
jej vedly pÍi portrétování, s pŤesnoStí a v:íraznosíí slova jemu vlastní:,,Napodobitel'..
praví, ,,jest ubohá bytost. Kdyby byl uměIcem člověk, kterj.namaluje jen strom
nebo květinu nebo jin1f povrch, kter1/ vidÍ pÍed sebou, byl by kráIem unělcti
fotograf. Umělci náležl vŠak vykonati něco vyššlho: maluje-li portrét, musí dábi
rra plátno cosi více neŽ tváŤ, kterou si vzal model pro tento jeden den; namalovati
ktálce muže jako jelro vzhled; v arlangement barev pokládati květ za jeho klič
a ne moďel . . .

KapiLola pata ob1tá se krajinami, marinatni, nokturny Whistlerovjmi. Pěkně
se ukazuje, jak Whistler jest, tu velik1im iniciátorem, kter1f nalezl krásu veliké
poesie a slavného mysteria v srrjetech, jeŽ míjeli pied ním jiní malÍŤi, a ti, ktefí
krásu tu viděli a cítili, neodvážili se ji malovat. WhisíIer i trt maluje duclra, ducha
piírody, a proto miluje mlhu a noc, že stÍrajÍ s ní všecko náltodné, lrmotné a ma1i-

clrernÓ. Zvláštní veliká vise, krásn1i jeilnot,lcí pohled, ktery pÍebástluje a kupí
vŠecky detaily kolem jednotného náIaclového stŤedu, charakterisuje tato dlla

W}ristlerova. První nokturna Whistierova, tak prostá vŠi konvence a bez tradíce,
dráždila a mát]a lrritiky i obecenstvo: Whistler podával tu clobě, hledající i v malbě

literaturu, čiŤe a absolutně malíŤskou visi světa v nejčistší, nejosobnější esenci. -

DobŤe ukaztrjí tu také autoÍi na zázračn! Whistler v smysl atmosféry, na jedinečné

rrmění sugerovati prostor (na str. 58).

Velmi šťastná jest kapitola šesÍri, věnovaná leptťrm Wlristlerov1irn. AutoŤi
rrkazují, Že WhisLler jest největšÍ ryjec od dob Rembrandtovfch a Že v jeho leptech
budov, měst, Ťek a námoĎsk1/ch kusri i v jeho portrétech Rembrandt jedinf jest mu
sokem. Ve velikfch figrrrovjch sujetech a v portrétech Rembrandt jest nepĎekonán,

ačlrtiliv i tu drŽí se a žijÍ některé práce Whistlcrovy vedle Rembrandtovfch, - aie
v ostatních sujetech uŽasná rozmanitost a exkvisitnÍ krása jeho leptrl, zázračná
jistota jeho linie, která jej uschopřuje, aby podal nejskvělejší vfsledky pokud rnožno
rrejméně rysy, a pŤiíom cit barvy, kterf jest vždy pŤltomen v nejlehčích jeho dilech
t,ohoto zprisobu, sLavÍ ho i natl Rembrandta. ÚŽasně zajímavo jest ěÍsti, jakWlristler

uzkostlivě dbal toho, aby nebyly pie.storrpeny vlastnosti a zv]áštnosti těch kterfch

12712f; T. R. Way and G. R. Dennis:
The arÚ of James Mc NeiI Whistler

V uvodě vykládají spisovatelé, že jiclr dílo bylo započato pňed priltŤetím rokenr
a že vycházÍ jen náhodou v době, kdy smrt velikého mistra obrátila k rlílu jelro
pozornost i širŠiclr kruh . Jinak jest zajímav$ ještě tenío uvod jen tínr, jak snaží sc
spisovatelé očist i t i  svt i j  národ, v iněn z ncpoclropení a osočování geniaWhist lerova.
Vedou si pĎi tom, žel, však troc}ru piíliš negativně: ponrlouvají Francouze, že
nebyli o mnoho lepší. Proslul;,Í ,,Portrét pí Whistlerové matky.., perla Luxem-
bourgu, byl prÝ koupen za cel1fch - 160 liber, kdežto Glasgowská korporace dala
pr za Whistlerova Carlyla ]000 liber. Jest v tott mnoho bezděčné kor.rrilry,
vyčítaJí-li si dnes rravzájem Angličané a Francouzi nevšímavost ltebo nedocenění
genia Whistlerova: zdá se mi, že k takov1irrn onr]uvám a pornluvám mriže vést jen
špatné svědomí na obou stranách.

Kniha má devět kapitol. Y pruni vypisuje se stručnyrni daty život Whistlerriv
a jmenují se větší vfstavy jeho clěl. Kapitola druhd, naďepsaná ,,Whistler jako
malÍŤ.,, obrací se k technice Whistlerově, ke zpťrsobťrnr jelro malby, vykládá jeho
absolutně mistrné ovládání lát,ek nralíŤskil.ch, jeho bájelnou technickou hotovost
a bezpečnou celost. Uvádí se požadavek Whistlerriv, jímž se i v praxi sám Ťídil, aby
celf povrch malby byl mokr1t, pokud Se na ní pracuje. vytfká rozdíl mezi prvními
oleji wliistlerovfmi (,,Piano..' ,'Měre Gérard,.) a pozdějšími: v prvních pracíclr jest
plátno obtíženo malbou a jsou tnalovány s nesmírnou silou' jeŽ jest naprosto cizí
pracím pozdějším; jak se rozvíjela tvťrrčí mohutnost whist,lerova, mění se jeho
man1j'ra a Whistler maluje nejtenčí olejovou vrstvou, málem tekutou jako voda,
a vždy plnfm štětcem' Vypisuje se mistrovství, s jak1l.m vystilloval Wlrist,ler pleť
a jak širá je íu škála jeho; zázračné umění, s jak rrr podával kvěbiny; dále vázy,
hrnce, vějíÍe, tisky a látky. Kapitola tfeti věnována jesí figurovym obraz rn
Whistlerovfm. Krásná jsou slova Whistlerova, která se zde citují a jimiž vykládal,
proč nenávidí kťtíti svoje obrazy beletristicky a označuje je jako liarmonie, sytn-
fonie,  arrangementy a nokturna; , ,Jako hudba jest poesií zvuku'  tak je malba
pocsií zraku a látka neb pfedrrrět nemá nic činit s harmonií zvuku neb barvy' Velcí
ltudebníci to věděli. Beetlroven a os|atní psali lrudbu - prostě hudbu, syrrrfonii
v tom klíči' sonátu v onom klíči , , . Uměnl md blt neoduislo od ušech pasli - ma
sltjti samo pro sebe a apelouati jen na uměleck! smgsl oka nebo ucha a nemisití icj
se uznětg uplně mu cizimi iako jsou zbožnost, soucit, Iaska, ulastenectui a poclobné'
To ušecko nijaklm zp sobem se ho nedotlkti, a proto truam na tom' abg se zuala md clila
,arrangementg, a ,harmoniemi,... NásledujÍ pak stručné poznámky o Ťadě prací
Whist1erov1/ch, náIeŽejících pod záhlavi této kapitoly; ,,U piana.., prvnírn vysta-
veném olej i  Wit ist lerově (r '  l860) '  , ,La Měre Gérard.. ,  , ,Hudební pokoj. . ,  , ,Bal l ron., ,
, ,La Pr incesse du Pays de Ia Porce]aine,. , , ,ZIaLá stěna.. ,  čtvero , ,Symfoniív bílém...
Velmi správná jest v této kapitole poznámka o japonismu Whistlerově. Whis[ler
znal  a obdivoval  žaponské malby a t isky v době, kdy j im ještě nebylo rozuměno
v Evropě a kdy nebyly jeŠtě vyliledávárry sběrateli; a dobŤe se vytjká, Že ,,síia jeho
osobnosti rrkazuje se v tom, Že dol,erll a-qimilovati si uměleckÓ principy a ideály



128 prostredk . Napsal o tom: ,,V uměnÍ Jest zloěinno jÍti nad prostÍedky, jichŽ pÍi
něm užÍváme; plocha, která má bfti pokryta, má bfti vždy v pravém poměru
k prostŤedkrlm, jichž užíváme k jejÍmu vyplnění... Poněvadž prostÍedky leptu

Jsou co nejjemnější, mají se jimi pokr1tvati jen malé plochy. ,,Všecky pokusy, pfe.
stoupiti uložené meze, jsou skrz naskrz neumělecké a odhalují chudobu užitjch
prostÍedkú, mÍsto aby nás s nÍ smíŤity, poněvadž jÍ vyžaduje uměnÍ ve svém zjemnění.
Veliká plotna Je tedy uráŽkou _ podnikánÍ jí neslušnfm vfkladem určení a ne.
vědomosti _ dovršenÍ jí triumfem nemyslivé opravdovosti a nekontrolované
energie... Zde Lze viděti, jak užasně bezpečnj a neomylnj byl uAus Whistlerriv a jak
tato málo kultivovaná a obyčeJně u většiny lidí jen záporrrá vlastnost stupřuje se
tr něho v kladnou sllu a ctnost a tvoŤÍ jeden z element jeho genia.

Znamenitá jest také následujÍcl kapitola: Iitogra|ie. Jcden z autortl, pan Way,
jest sám znamenitjm litografem a pracoval mnohá léta v intimitě s Whistlerem,
i Jest nad jiné kompetentni vyloŽiti práci Whistlerovu v tomto mladém mediu.
Whistler neměl skoro uměleckjch piedchrtdcrl na tomto poli a jeho zásluhou jest,
že ukázal, jak praví P. WaY, ušeckg možnosti litogra|ie a.vynesl ji na vrchol, o něnrž,
se predtím nikomu nesnilo.

Na litografii upozornil Way sám první whistlera r. l878 a litografie stala se
záhy Whistlerovi prostĎedkem, Jímž se mohl vyjádŤiti ,,zptisobeI-n nejvlce piímÝm
buď s krajní delikátností, nebo s velikou silou...

osmd kapíIola pÍehlíží Whistlerouo dilo pasteloué, akuareloué a dekoračni. sle

všech těchto polÍch podal Whistler zjevení novÝch moŽností, dÍla kouzelné krásy
a sÍly' Pastelem podat zejména r. 1879 některé pohledy z Benátek, a autoŤi dobie
charakterisují rozdll vise Whistlerovy od vise Canalettovy a Turnerovy, kteňl
pracovali na tfchž sujetech. whistler byl také origirrelní a delikátnÍ dekoratér
vzácného vkusu, a autoíi věnuji větší pozornost zejniéna je}ro interiéru t. zv.
Peacockroom (PavÍmu pokoji) v domě pĎítele jeho Leylarrda, majetnika krásné
galerie modernÍho anglického uměnÍ, děl Rossettiho, Millaise, Burne Jonesa i Whist-
lera. Na konci kapitoly věnují autoÍi několik slov i rám m Whistlerovym. Jest
pŤirozeno, Že umělec, jemuŽ obraz byl pÍedem dokonal1im dekoračnÍm kusem stěny,
byl i v tomto směru nejvfš choulostiv$ a kreslíval si sám rámy vzácného vkusu.

PoslednÍ kapitola Jest nadepsána Whistler ja|to spísouatel a zmiĎuje se o pole-
mickfch článcÍclr a uměleckfclr studilch Whistlerovfch. ,,od pŤÍrody zápasnlk,..
pravl autoŤi, ,,\Yhistler byl rozlícen k zuiivosti nevědomostÍ a tupostí, která ho
obviírovala, že nedokončuje svfch obrazrl, že se pokoušÍ klamati obecenstvo, z vf.
stŤednosti a afektace, ano i z vulgárnosti'.. - A tak vznikla ňada odpovědi a rlvah
nejen hrajících duchem a svÍtícÍch vtipem, njbrž i hlubokého poliledu v samy
základy umění a sám proces tvorby. Jednu z nich, pŤednášku ,,Ten o'clock..
(,,V deset hodin večer.. - nazvána tak od nezvyklé ltodiny, kdy byla konána),
pÍinesli jsme v prvních dvou čÍslech letošnlho ročníku.

PÍítomná kniha, jak viděti, dovcde znamenitě uvésti ve studium Whistlera,
zvláště technické stránky jeho dÍla. Není však a nechce ani bfti kritickou pracÍ,
podávajÍcÍ poslední estetickou a psgchologickou santhesu vysoké figury Whistlerovy.
V té píÍěině malá studie Camilla Mauclaira, kterou jsme pŤinesli v druhém ělsle
,,Volnfch směrrl.., podává nekoneěně vic, totiž celf a hotovf plán a skizzu takové

poslední psychické syntltesy' o Whistlerovi pňipravují ostatně obširné monografie
Angličan Pennell a Francouz Théodore DureÍ; snad tam Íeknou, co se neŤeklo
v této práci.

Kniha pŤináší Íadu ne právě nejzdaiilejŠích reprodukcí dle děl Whistle.
rovfclr. Po prvé reprodukuje se tu Whistlertiv portrét francouzskélro jclro pÍÍtele,
unrěIeckého ktiLika Théodora Dureta' Jemn1l. a bohat$ tento autor stojí celou
figurou v černjch salonn1ch šatech na pozadl rriŽové záclony; v pravé ruce rllá
klobouk, pÍes levou má pÍehozeno rťrŽové dámské domino a clrŽí v ní vějíi. Je
lnnolro vzácného kouzla a distinkce v tomto portrétu'

Richaril Muther:
Die belgische Malerei im neunzehnten Jahrhunilert

,,Belgické malíÍstvÍ.. jest tŤetíni ěIenem v iadě novjch historickfch studií
N,ÍttLlrerovfch o evropském malííství v devatenáctém věku: pňedcházelo mu malíŤ.
stvl francouzské a anglické' o němž píinesly ,,Volné směry.. v minulém roěníku
kritické oceněnl. Vytkl jsem tehdy [viz zdo str. ll9l,včerrr vidím cenu Mutherovfclr
clěl a v čem specielně lišl se tato serie studií otl starŠílro, .souborného trojdÍlného dlla
l{rrtlrerova, ,,Dějin malíŤství v XIX' věku...

Nová kniha ukazuje, že Muther zaujal sc v první Ťadě sledovánÍm vfvojové
logiky, kterou jest nescna historie ma]íňství. Byl-li ve svém souborném díIe nakloněn
vykládati rozvoj urnění velmi často z momentri vnějších, kulturně historickfch
a sociálních, jest nynÍ patrna snaha obmcziti jich pťrsobení a klásti těžiště do vnitŤ-
trílro rytInu akce a reakce, clo Ťešcní problÓnlri forrnov1/ch a teclrnick$ch. Mám-li
Ťíci pravdu, jest mně tato nová nrcthocla daleko sympatičtějŠÍ, poněvadŽ jest
pŤesnějšÍ a vyblravější. odpadá nynÍ ono násilné často a Jindy poněkud titěrné
analogisování, ono libovolné,,dělánl nálacly.., které mně rušilo dosti často poŽitek
z jeho velikého dÍla souborného. A současrrě i styl Mutherriv zhutněl Jaksi, nabyl
vlce jádra: pracuje vnitÍnějšími silami slova a věty a jest proto distinguovaněJší
nož bÝval  dňíve.
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