
Úvodní slovo

lke katalogu ugstaugM oderni francouzské umění)

Po krásném činu v plném a akcentovaném v)Íznamu slova,
jak;fm byla v stava Rodinova, a pňesto, že jeho smysl a dosah
nebyl nejen většinou doceněn, ale vynesl i ,,Manesu.. podezňívání
a insinuace, jaké jsou možné právě jen v našem životě uměleckém
a novináŤském, podniká tento spolek nové dílo: v;istavu dnešního
umění francouzskéhcl'

Jest vidět, že mu jde doopravdy o uměleckou kulturu v této
zemi a že nemíní ustoupit jen tak lehce lhostejnosti, tím méně
Leroru.

I\eboé jest naše pevné pŤesvědčení, Že umělecká riroveĎ do-
mácí nedá se jinak pozdvihnout, než bude-li stále a stále odkazo-
váno k opravdoqim vrcholrim dnešního umění světového, bude-li
probouzena pro ně vnímavost jak umělectva, tak obecenstva,
a budou-li obojím tímto činitelem kultury zv1i'šovány požadavky,
jaké se kladou na umělecké dílo. Ne aby byla hmotně napodo-
bena, n1ibrž aby byla cílem a metou, mírou a ostruhou domácímu
neodvislému chtění a snažení, uvádějí Se sem tato kouzelná umě-
lecká díla. Nemají svádět ke kopii nebo k epigonství, mají jen
probouzeb, rozněcovat a zapalovat latentní tvoňivé síly a schop-
nosti našich umělcri, budit odvahu k nové kráse jak u umělcri,
tak u obecenstva, nabádat k samostatnému a odvážnému jejímu
cítění, pojímání a vyjadŤování.

PŤelrled současné tvorby francouzského rnalíňství, sochaŤství,
ptivodní grafiky i uměleckého pr myslu, kter11i se vám podává
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ve vlÍběru pŤedního umě]eckého essayisty a znalce moderního
francouzského umění, pana Gabriela MoureYe, je sám o sobě
nejen vzácn;Ím a kouzeln;1im divadlem, rozkoší a školou nej-
jemnějšího vkusu, ale v hlubším smyslu pohledem do tvrirčí
dílny celého národa, do kulturních a společensk;i'ch podmínek,
bez nichž se nedá mysliti toto umění jako ne květ bez stromu,
psychologickou a mravní lekcí uměleckou, jakou obsahuje a po-
dává každ11i dobŤe a jasně uspoŤádan;il uměleck;Í hod.

Nemám pretensí a nemohu jich ani mít, abych na několika
stránkách, které jsou vyměňeny mému rivodnímu slovu, charak-
terisoval nebo jinak objasřoval jednotlivé umělecké hlavy, pilíŤe
a protagonisty této v1istavy: jsou mezi nimi mistňi jako Degas,
Carriěre, Monet, Besnard, Renoir, Aman-Jean a jiní a jiní,
kteŤí znamenají celé umělecké světy: ti nedají se diváku piiblíŽit
několika ňádkami, které bych jim mohl věnovat.

A ostatně nač a k čemu? Soudím dnes proti běžnému názoru,
že by se umění mělo spÍše oddalouat než pňibližovat: pravá a slru-
tečná láska m Že podstoupit námahu, starat se, dáti si práci,
hledat, a stará se a hledá opravdu ráda, poněvadž pŤekážka,
kterou musí pŤekonat, jest jí o kouzlo víc - kdežto lhostejnost
a tupá mysl . . . Ale co zá|eži umění na lhostejnosti a tupé
mysli?! Nepošpiriujme jimi ani tyto stránky!

Unum necessarium, jediné, co jest driležito a nevyhnutelno
a na čem opravdu záleži, jest, abyste si navázali srdečng, udšniug,
prožitg uztah a poměr k uměleckému dilu: aby pŤestalo vám b t
číslem katalogu, malovanou látkou, estetick;fm dojmem a kri-
tic\im soudem a stalo se dobrodružstuím uašeho žiuota, něčím,
co jste prožili jako nejvzácnější a nejkrásnější chvíli lásky
a zbožnosti a co ztistaví ve vaši mysli vzpomínku něhy a vděč-
nost i .

A tento srdečn;il pňístup a poměr k dílu musí si nalézt, každ;i
sám: každ;f sám musí si ukout klíče k těmto zamčenym za-
hradám.

Nedovedete-li toho. vaše chvba.

Cesta k tomu je tak prostá a samozŤejmá, žekaždy spolehliv$
a věrn;i smysl a každ1i nezeslabenÝ a nepodryt1il instinkt na-
lezne ji sám.

Jest tŤeba jen sestoupit s qišin vší vylhané, umělé a chladné
superiority, vzdát se všeho domněle kritického vtipu, odňíci se
všech posud nasbíran;ich abstraktních pravidel, rozumov1fch
poznání a pňedsudkri . . .  a s prostotou a oddaností dítěte,
v učelivé a zjemnělé povolnosti k nov11im dojmrim, nechat se
podrobovat dílem.

Neňekne-li vám však obraz nebo socha hned něco, nesmíte se
domnívat, že je to vina jejich: ve své slabé, zanedbané vníma-
vosti, ve sv ch okoral1ich, nevychovan;ich smyslech, ve svém
zatuchlém a zahluchlém srdci, ve své neprobuzené citovosti, ve
své nešlechtěné neumělecké povaze musíte hledat pňíčinu, a buďte
jisti, že ji pri trochu dobré vrili snadno naleznete. Umění je
spravedlnost sama, a dává každému tolik radosti, kolik zas|ouži,
Duši vnímavé, něžné' vroucí' oddané a nebojácné, která má
odvahu k nové, nepoznané posud kráse, naměŤí tisíckrát víc
než okoralé, zbabělé, suché a znuděné.

Neboé u nás není posud skoro ani tuchy o tom' co jinde,
v zemích skutečné umělecké kultury, je dávno jasné jako slunce:
že chápat umění je samo uměnim, k němuž se musí každ1f sám
neustále a bez pňetržení vychovávat cel m životem a k němuž
není' dougchoudn níkdg,

Neboé nejv1iznačnější známka a Sama podstata každého
silného a krásného uměleckého díla jest, v tom, že jest po prué
na suětě, že jest nové a všemu ostatnímu, co tu posud bylo, ne-
podobné, cizi a nepňátelské: a proto žádá neťrstupně, abgste
pfed ním proděIali i píedělali, rozšíí,ih i oprauili celou posauadní
ulchouu suého oka i srdce.

Z hlubin své zkušenosti a z hlubin své bytosti napsal Stendhal,
že znalectví umění je privilegiem, které se draho kupuje. Vedle
v;iichovy oka viděl v něze srdce a obraznosti a v povaze, stižené
smutkem a zratlované více než jiné tvrdostmiživota,nutnéaje-
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66 diné podmínky, aby člověk mohl milovat a chápat umění ne
por'rchně a slovy, ale zbožně a oddaně jako vláhrr nebes všemi
koŤeny svého lidství. Jen takovému srdci je umění lékem a dobro-
diním, opojením a zapomenutím: jen takové srdce má k umění
ne papÍrov;i' a theoretick]i, ale životní a koťenn1i' vztah a poměr.
A takov1i byl také poměr Stendhalriv k němu: byl více rrež znaLel
umění, by| milenec uměni do slova a do písmene' il{iloval umění
láskou a něhou, dnes neznámou a vyhynulou, a jíž abychom našli
obdobu, musíme sestoupit až do dob renaissance, kdy umělecká
citlivost a vnímavost byla vzdělávána a šlechtěna jako dárkyně
nejvzácnějších radostí života. Miloval umění opravdu udšniuě
a erotickg: tento siln;i' člověk, kter;1i viděl jako napoleonsk;f voják
všecka nejstrašnější divadla sr'é doby a nepodlehl pŤi nich nikdy
citové slabosti, b;ival dojat krásnymi obrazy k slzám.

Stňízlivá a mdlá mysl vaše bude v něm vidět, snaď šílence,
ale pravím vám, že pokud není v národě nebo v zemi takov1ich
vznešen1ich a nádhernych šílencťr, nemá práva naz;ivat se kul-
turní.

Ale zmlkám, neboé nemohu vás naučit milovať umění, jako
bych vás nemohlnaučit žít, a d1ichat, kdybyste t,oho neuměli. -

Všecko, co chci a mohu na ťěchto stránkách, jest jen vyjmout
a abstrahovat z tak bohatého divadla toliker;fch a ťak rrlzn ch
uměleck ch duchri a typri, mezi jichž díly se procházíte,
poslední společng kulturní zakon, kter1i. je ňídí, nese a drží, psy-
chologickou a mravní lekci, kterou mohou dát myslivému di-
váku.

Umělecká díla, která vidít,e kolem sebe, mají pii vší rriznosti
talentu, genia' techniky, cílri, v;i.razu a individualit,y sqfch
tvrircťr společn;f, nejqiš rozhodn1i a charakteristick;i' znak, kter;|l
bije do očí každému hlubšímu pozorovate|i: jest to uelmi žiué,
někde až udšniué umělecké uědomí a suědomi.

Každé z těchto děl ví velmi dobŤe a určitě, co v něm jest,
ví dobie, co chce a kam míňí, co llese v sobě z rimyslťr a záměr ,
rozumu a vrile svého tv rce'

Nic nahodného,nic nezodpouědného neni v těchto dílech: jsou

{,o vesměs plodv velikého a neobyčejně jasného uměleckého in-
Ielektu.

Byla pojata vesměs umělci rozhodn;Ími, určit;imi a jasno-
l'idnymi, kteŤí jsou pány všech sviich sil a schopností a ovládaií
je jako věrn;f a spolehliqi nástroi, umělci, kteŤí věděli pňesně,
co chtěli, a pracovali k tomu vytrvale, neodchylně, s jasnou
hlavou, s bezpečnym a neselhávajíoím uměním, s inspiraci dlouho
a ťrčelně živenou.

Žaane z těchto děl nevzniklo šéastnou chvilkou a šéastn;|rm
nápadem, neuvědoměle a náhoclně, pouhou inspirací okamžiku.

.]sou to di|a umění' ťrčelného, jasného, uvědomělého sobě
i uvědomujícího se jin;ilm, umění logického, počítajícího se všemi
prvky a okolnostmi tvorby. Nejsou to ani v;fsledky pouhé na-
cvičené machy a naučenych pravidel a piedpisťr, ani improvisace
šéastn;ich chvil, šéastné pohody duše. Naopak: většinou jsou to
rli|a uelikého uměleckého kultu všech sil a schopností tvoŤivé mysli.
V tom je vlastní charakter a vlastní bytost a vyznam děl zde
shrnut,ych: zde jest, co rozlišuje francouzské uměnítakrozhodně
od umění všech ostatních evropsk1fch národťr a nejvíc ovšem od
umění našeho.

Jinde mají také veliké ]idi, veliká srdce, veliké charaktery
umělecké, veliké tvrirce a objevitele, veliké malíŤe, veliké básníky
linií nebo symfoniky a instrumentátory barvy a odstínu - ale
nemají tak ugsoké umění jako celelt a urouefi, uměleckou kázeř,
uměleck;f kult a intelekt jako národní uměleckou ctnost, která
pozdvihuje a povznáší i tvorbu slabších a menších individualit
v díla vědomá, ričelná a charakteristická, vykoŤiséující vědomou,
methodickou prací všecky prameny a zužitkující všecky sílv
a vlohy individua.

U nás i jinde všecko skoro umění - a pravidlem nejlepší -

bylo více méné improuisoudno. Byla to Ťada v;ibuchri, někdy
nádhern1ilch, jindy nepodaŤenych a selhavších. Ve Francii bylo
a je tornu jinak: t,am bylo umění hleddno a bylo nalézuno. Ce|á



historie francouzského v1 tvarného umění, její smysl a filosofie,
jest v těchto dvou slovech. Ve Francii se umění hleda a ne na-
zdaňbrih, náhodně a bez plánu, ale stále, pravidelně, drisledně,
vší prací a vším podnikáním umělcoqim, logikou stejně tvrdo-
šijnou a odvážnou jako vytrvalou a neumdlévající. A každ;i
nález odhadne, vykoŤistí a vytěží se hned do posledních drisledkri
tím jedinfm bezpečnym a neomyln;fm smyslem pro uměleck1i
charakter a typ, kter1f je vlastní francouzskému umělci.

To je smysl slova: umělecká kultura.
Francouzské umění je souvislá linie, jiná uměnÍ jsou vedle

něho jen děravé ňady bodri.
Každf francouzsk;i umělec má expansi vytvoŤit ze sebe indi-

uidualitu, uměIeckg ltaraltter: zpracovat všecky možnosti, které
v sobě cítí, brát je jako látku k uměleckému dílu, vysvobodit
ze sebe všecko, co se ve tmách hlásí k životu, vykrystalisovat to
v ostré hrany, v krásn1y', qfrazn1i a typick;i tvar'

Rozhlédněte se kolem sebe: jací všude umělci v tomLo ulastním
a základním umělectví! Kolik individualit, kolik uměleck1ich
karakterri a jak ričelně, s jakou logikou, jak promyšleně po-
jat1ich, cítěn1ilch, vyrostl1fch _ skoro byste Íekli: stauěngch _,
tolik plánu, kázně a jasné hlavy bylo pŤi tom zričastněno! A stále
rostou, dopl ují se, pŤisvojují a pňizprisobují si všecko, v čem
nalézají látku, odpovídajícÍ zákonrim své vnitňní umělecké by-
tosti. Všude snaha promyšlená a vytrvale sledovaná: učinit ze
sebe co nejvíc, podat, se a vyslovit se umělecky cel1f a ve tvaru
co nejqfraznějším, nejrozhodnějším, nejostŤejším a nejcharak-
terističtějším _ tvarem právě sv;im a individuálnfm' kte1f je
nejosobnějším vlastnictvím a dílem svého tv rce.

Celé umění francouzské ve sv;fch vrcholn1fch zjevech dá se
pochopit jen jako stále znova a znova podnikan1i' etperiment.
Toto slovo, které má u nás, kde se pracuje posud většinou pod
vlivem více méně autorisovan;fch mistrri, aé mrtv;ich, aé živ1ich,
a kde se žije posud většinou v uměnl z druhé a tŤetí ruky, pŤÍ-
hann!' pŤízvuk, jest tam titulem umělecké cti a pfchy.

U nás, kde většinou každ1f snaži se co nejdňív zmocnit se jisté

man ry, kterou jen opakuje a aplikuje na všecko, do čeho se
pustí, a vyrábět pak vice méně dokonalé kusy (ale bez prostoty
a oddanosti stňedověkého ňemeslníka), kde každ1i, aé literát, ať
malíŤ, chce b1fti v pětatŤicátém nebo čtyňicátém roce hotoqi. jako

dobŤe vypálená cihla, čtou se jako legendy životopisy největších
Francouzri, patriarchri naší doby - aé Puvise de Chavannes,
aé Rodina, aé Verlaina -,kteňí žili, hledali a zkoušeli do padesáti
let, neznámi skoro světu, ctěni jen rizk;im kruhem pňátel, druhri
a milovníkri a jež teprve v tomto stáňí počínala šikanovati ofi-
c i e l n í k r i t i k a . . .

A cel;i impresionism nebyl nic jiného než jeden jedin1f he-
roick;f experiment, podniknutlf s takovou odvahou, s takovou
vytrvalostí a tvrdošijností, s takoqilm zapŤením a potlačením vší
umělecké marnivosti, Že bude vždy z nejvzácnějších a nejčistších
lekcí vysoké ethiky, které kdy byly dány v umění. Tito opováž-
livci nestáli o to, co by byli dovedli, kdyby byli chtěli, alespori
tak dobŤe jako jiní daleko menší, jimž vrchol snahy jest malovati
slušné nebo i dokonalé, prodejné obrazy' Jejich ctižádost byla
směšně nesvětská: chtěli b;ft jen poctiv;irmi a věrn;fmi nástroji,
neodchyln1fmi reflektory, podávajícími do nejmenších v1irazn ch
a náladov1ich podrobností smyslové a pŤirodní dojmy. Z jejich
objev a ještě yice z lekci odvahy a síly, jež dali, žije posud, aé
pňímo, aé nepŤímo, všecko francouzské umění dneška: porazili
definitivně všecku akademickou šablonu a konvenci a falešnou
školskou tradici.

Ve Francii není dnes umělecké školy (vyjma tu, kterou tvoňí
bezděky všude prostŤednost a mdloba, jež vždy a všude nevy-
hnutelně napodobí), rozumí-li se školou styl a uměleck;i' vyraz
určitého mistra, kter1il se učí jako estetick;il kánon v pÍedpisech
a pravidlech. Největší mistňi, kteňí by je všude jinde založili i bez
své vrile, nestvoŤili jich ve Francii' Každf silnější duch má tam
odvahu vidět sv1fma očima, dát se rozechvívat a vzrušovat vlastni
citovostí a vnímavostí z divadel pňírody a života, hoňet vlastní
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obrazností, slovem: žít ze sebe a pro sebe, ží| volně z kultu sv1iiclr
sil, rozvíjet se a hledat, na svrij vrub a raději po pňípadě padnout
a zahynout na svrij vrub než živoňit ve stínu druhého, tňeba sebe
většího a božštějšího.

Umění, které máte pŤed sebou, není umění papírové a umělé,
ale životné a často až heroické: celé osoby, celí lidé, celé indi-
viduality stojí za vět,šinou těchto pláten, - co pravím, stojí? _
jsou u nich, žiji a d1fchají každou jejich barevnou skvrnou
a každou linií.

Právě proto, že hmotn;il cvik a hmotná dovednost, technika
a métier - a jaké! - jsou tu tak běžné, že se pokládají jen za
podmínku umění, samozŤejmou a kt,erá se rnlčky pŤedpokládá,
nezmámí a neoslepí tu tak ]ehce žádného uměleckého pozoro.
vatele: chce se ulc, hledá Se víc' dává se víc.

A to uíc je cit, srdce, nervy' charakter: kouzlo osobnosti,
člověka i života.

Tento tak intimní a uroucí stgk umění se žiuotem - jak miluje
jen toto umění současn;Í svět ze všech jeho stran, aéhmotn;ich,
aé duchov1fch, a jak je celé nasyceno jehomlunn;imvzduchem! -
jest jen v zernich, v nichž je umění něčím více než šéastnou ná-
hodou: jen v zemích, kde je kultiuouano, kultivováno i urněIci
i lidem, neboé teprve tito dva činitelé dávají umění.

Všimnět,e si jen, jak toto francouzské umění je samou Junltcí
žiuota a jak blízce se sfiÍká s životem a pňírodou, Že jest jen jictr
pokračováním: je to park někdy mezi polmi a lesy, jindy prostňed
velkoměsta, ale vždy park - to jest pňíroda a kultura'

Zde je uměrrí ňíší, zákonem a pravidlem, jirrde, žel, větší menší
tněrou jen v;íj imkou.

sÚud nesÚydatÍch

Není citu odpornějšího, hnusnějšího, směšnějšího a vice:
]rrásnénru a zdravému rozvoji společnosti škodlivějšího než ne.
pravÝ a zvrhl;i stud. Všichni velcí satirikové všech dob a národri
měli zvláště na něj namíňeno. Byl vždy a všude maskou po-
lcrytectví, vápnem, kter;iim se natírali nejsmrdutější hrobové.

Zejména b;ilti pohoršenu nezakrgtou praudou nebo krd,sou
u umění pŤedpokládá naprostou mravní zkaženost a kleslost,
nevyléčitelné mrzáctví srdce a ťrplné potuchnutí a pohasnutí
každé, sebe chudši boži jiskry v člověku. Lidé čistého srdce
a čistého zraku nevidí v pravdě a v kráse v umění nic než co
jsou, něco nejv š prostého, samozŤejmého, velebného a cudného
- projevy nejvyššího zákona bytí a tajemství vesmírového ži-
vota -' neboé lidé čistého srdce jsou lidmi čistého srdce právě
proto, že nepňidružují k těmto divadlrim a nemohou ani pŤi-
družovat pňedstavy nečisté obraznosti' Jich srdce, které nemá
v sobě tohoto bahna zkažené obraznosti, není jimi pobouňeno,
a je-li rozechvěno, je rozechvěno čistě jako horská voda čist1i'm
záchvěvem rozkoše z velikého a svatého tajemství života a kos.
rnu. Člověk kulturní, člověk nezkažen;i a dobŤe vychovan;i mriže
cít,iti pŤed divadlem nahého těIa ue ugtuarném uměni a zvláště
v plastice, kde všecka tendence dráždění a pikantnosti jest vy-
Ioučena, jenom city ricty a zbožnosti z mysteria bytí.

Jinak je tomu ovšem s lidmi mravně zkažen;imi a zvrhl;fmi,
s lidmi surového srdce a nízkého, zatemnělého, zahluchlého in-
telektu: nedovedou se dívat na nic udžně a prostě, vidí ve všem
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