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Krilickd glossa k jeho ugstauě

V;istava děl mladého ruského mistra Nikolaje Konstantino-
viče Roericha, jež hostí nyní náš pavilon na ripatí Kinské, má
dvoji zásluhu: jednak pŤedvádí nám bezesporně silnou malíň.
skou potenci, umělce určit,é v1iše a typick;ilch, široce rozkňídle-
nfch snah, jednak vyvolává diskusi o Ťadě otázek z psychologie
tvorby a z rozvojové logiky v1ftvarného umění.

Roerich nespokojuje se totiž tím, čím b;ivá ve sv ch chvílích
tak plně a šéastně: malíiem temperamentní síly a rihrnné, až
trochu brutální vise - vedle malíňe jest v něm i badatel-archeo-
log, učenec spisovatel a konferenciér, uměleck1f theoretik filoso.
fující a bojující programověza obrodu rnoderniho ruslrélro malíň-
ství, za jeho znárodnění. Tedy vedle umělce, opojeného a unese-
ného plností a milostí chvíle, i duch zápasn;i a mysliv1i', aplikujíci,
vykoŤisťující, organisující. Nenapadá rnně viděti v tom nedosta-
telr nebo vadu; naopak: tato programová kvalita sama o sobě
rYini mně jej sympatickym. Myslím, že doba tak zv. umělecké
naiunosti, to jest nemyslivosti a vegetativného neuvědoměnl,
jak o ní blouzní starší německá estetika, pňešla a ne na škodtr
umění, n1ibrž naopak. Stává se nám den ze dne jasnějším, že
Ťemeslná hotovost a pokojná soběstačnost v umění, měla-li svoje
v1ihody, zvláště pro talenty určité organisace a určitého rázu,
měla i svá nebezpečí, a to nebezpečí ne nepatrná. A cítíme dnes
velmi jasně, že uvědomiti si svoje sklony a systematisovati je
i myšlenkově, domysliti je v soustavu a v program, v metodu,
ovládnouti je jako nástroj k trrčitému theoretickému cíli, nemusí

vždy znamenati zeslabení a podrytí uměleckiich instinktri a sil.
Často _ a u duchú zdrav;irch a siln;|'ch pravidlem - znamená to
naopak jejich plné rozvití, učlenění, vykoŤistění.

ovšem na druhé straně zase nesmí se bráti pouh;i program
již za dílo Samo, chtění a koncept za umělecké naplnění.Intence,
pl.ogÍ,am rná v umění kladn1f vyznam jen potud, pokud je v díle
cele stráven a pŤehodnocen' pokud se vtělil v umělecké dílo,
pokud mu dodal síly a vášně, nervu a dechu, bojovné krásy
a zbrojné záIe - pokud se sJal tělem, a sice šťastngm, harmonic-
kym uměleckgm těIem. Kde zristal nestráven, kde nesplynul
harmonicky s dílem, nerozměnil se v ně beze zlomkťt, tam na-
opak pŤekáží a ochromuje, tam jest elementem disonančně ochuzu-
jícírn, tam znamená uměleckou zLrát,u. obraz malovan;Í s daleko-
'sáhlou theoretickou inLencí rnriže bfti stejně špatnf jako obraz
malovan1i naprost,o bez ni, v riplné prostoduchosti a bezelstnosti
rozumové, a m Že b ti po pÍípadě i horší _ právě pro tuto
r.nějškovou násilnost,;horší vnitŤni disonanci a necelou zlomkovi-
tostí.

S tohoto stanoviska jest pr'vní povinnosti těchto ňádlrri vy-
jmouti z qfstavy skupinu děI, která dobfvají pozorovatele naráz,
prvním ťrtokem svojí kÍepkou celostí a jež se hodnotí beze zlomk
v rrměleck1f dojem: první povinností naší budiž vyhledati silného,
nervního a ritočného malíÍe a pokloniti se jeho silnému i jemnému
vidu, r,ášniv1fm láskám jeho oka a neselhávající hotovosti jeho
ruky. Jsou to pŤedem jeho nádherné staroruslré archit,ektury,
jsou to někt,eré krajinné imprese, které si zasluhují plně této
elože: zde ukazuje se Roerich velikou a hotovou malíŤskou po-
tencí, horkou malíÍskou organisací, která stačí kouzlu nejprcha-
l,ější chvíle, opojení náladového zrakového svátku.

Jeho staroruské archiLektury, jakoby zvětralé nebo k pádu
podryté, a jinde zase jakoby hoňící v barbarsky malebné zbroji,
potažené patinou věkri, jsou viděny a cítěny ryze malíňsk1im

1my;lem a stavěny ryze malíňskou logikou: jsou to ne topografic-
ké clokument,y, ne historické ilustrace, ale obrazy, ,'"il"'ity nu



daná tlremata, dobásriující a pÍebásĎující svoje sujety. Jsou to
nejen /casy veliké hotovosti ruky, virtuosní šíŤky, ale nejčastěji
i obrazové básně chytající stesk a melancholickou záŤi minulosti,
odkrJrvající zvláštní tragiku st,ar;ilch kulturních zdiv, duši věci,
,,lacrimas rerum.., jak ňíkali romantikové. Sem tam prohlédá
snad jakási brutálnost virtuosity, ale jinde čistě malíÍské subtil.
nosti, čistá něha a láska oka umlčují naše pochyby: tak ku pŤí-
kladu delikátní, diskretní harmonie, v něž ladí Roerich zeleů
trávy nebo zeleĎ nebe s patinou starych plechov1fch bánÍ a stŤÍ-
šek nebo rrizné odstíny jejich zeleně mezi sebou. Mutatis mutan.
dis dá se totéž Ťíci o Íadě jeho studií a impresí krajinn;fch; v ně.
kter;ich pňevládá točná pÍímost a širokJr virtuosní pŤednes,
v jin1fch šťastná něha a dojatá sváteční citovost oka zŤení až
duševního. Několik kresebn1ich studií ukazuje, jak bystŤe a inte-
ligentně proniká a ovládá Roerich i tvárnou logiku a skladbu
jazyka, jímž improvisuje svoje barevné náladové básně.

Pochyby pronikají hlasitěji teprve pÍi některfch číslech ze
skupiny sujetri archeologickfch, historickfch a prehistorickgch,
legendárně epickfch a bohat;frskfch. Virtuosita pŤicházt tu
místy ke slovu s vnějškovou brut,álností, jíž nedrží rovnováhu
vnitŤní, vlastně tvrirčí bohatství tvárného názoru a citu. Někde
vychází Roerich na lov za dekorativností dosti vnějškovou
a ukazuje zeušeobecfiujici |ormuti, jíž pracuje, pŤíliš vtíravě: pro-
zrazuje se tu, že jest to formule oduozend a ne vykoŤistěn vlastní
tv rčí čin. Pravím v slovně: někde' Jsou i v této skupině čísla,
kde nepŤekročil mezí, jež mu ukládá jeho vlast,ní tvrlrčí síla
tvárná, čísla většinou menších rozměr , jež dovedl zcela zaplniti
teplou gracií a jemně vytŤíbenfm, bohat m vkusem _ tak,
abych jmenoval několik, kouzelná báseri.legenda indická o De.
vassari, nebo epick;im nervem cítěná a široce stylisována ,,Dračí
dcera.. nebo konečně barevná féerie rudfch plachet, pokŤt,ěná
,,V1fpravou Vladimírovou na Cherson... I některé z většÍch olejri
Roerichov1fch sem spadajících, tak ku pŤíkladu ,,Starodávné
město.., jsotr plně a ryze malíňsky cítěny a bohaty vlastní v1i-

tvarnou tepnou. Jinde bfvá však Roerich chudši, a všechen
vkus, ktery mu slouží opravdu spolehlivě, všechna virtuosní
hotovost, také nikdy neselhávající, nemohou pŤenésti pňes ne-
dostatek vlastního v1itvarného tu rčího fondu a činu _ naopak:
dávají jej cítiti tím bolestněji. Velikorysá dekorativnost, za niž
směÍuje Roerich, pťrsobí často pÍi vší virtuosní brilantnosti jaksi
kulisově a divadelně: chybí zde čast,o vlastní jadrnost a hutnost
malíŤské tvorby.

Dekorativnost! Jaké nedorozumění moderního umění, jaké
heslo nedomyšlené a nedocítěné, málo promyšlené moderní v;f-
tvarnou krit,ikou! A kolik prostiedního zboži pluje dnes pod
touto vlajkou a jest uctíváno a pozdravováno jen proto, že pluje
pod ní! Roerichovo dílo není sice nikterak prostňední, ale pŤesto
zavdává podnět ke kritickému nedorozumění: vidí se tvrirčí čin
již tam, kde jde o pouhou parafrázi, o aplikaci stylové formule
šéastně objevené a vycítěné, stylové formule mrtvé qirtvarné
kultury, o to, čemu Ííkají Francouzi velmi pŤesně a pŤiléhavě
u ne diu ulg atio n, užit'i, vykoŤistění, zpňístupnění cizího q17tvarné-
ho principu, cizího tvťrrčího činu a tajemství.

Postavte se pŤed malíŤské dílo Rembrandtovo' Halsovo'
Goyovo, pŤed Velazquezovy ,,Las meninas.., pŤed Manetrlv
;,Skleník.., pÍed Degasťrv někt,er1i motiv z tancri operních -
a jistě necharakterisujete dojem, kter1i ve vás budí, slovem
dekorativnosti. Vzrušují a vybuŤují vás na to pňíliš, jsou pňÍliš
hutné a jadrné, aby se daly zavňíti do této formulky. Leží k tomu
pňíliš málo na povrchu. JsouJi v některém z nich dekorativné
elementy, jest to jen akcidens. Nedá se tu mluviti o dekorativné
formu]i - ale ovšem jest tu rytmická zákonnost, která nese
vnitňně dílo. Někteňi mistŤi jako Ingres, Puvis de Chavannes,
Gauguin uvědomili si jivíce než druzí, akcentovali ji, orient,ovali
k ní vědomě a programově svoje dílo' Ti jsou dekoratéry ve vlast.
ním tvrirčím smyslu slova, z rytmické plnosti lyrické nebo epické
duše, z něhy a harmonie duše, z eurytmie duše. Užívá-li se téhož
slova na označenou díla ku pfíkladu Besnardova, jest to nedo.
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98 rozumění a zneužití termínu: Besnardovi schází vlastrrl prvoŤad;i,
rrměleck;í čin, jest jen vyLěžitelem a r'ykoÍistitelem uměleck;ich
čin jinj.ch, větších mistrri impresionismu, divulgatér, kt,er;f cizí
umělecky princip a čin aplikuje.

A v podobném poměru k staré vÝtvarné kult,uŤe byzantinsko-
ruské, k jejímu plošnému a prostorovému umění. jest asi Roerich.
Pracuje formulí odvozenou z ni logickou dedukcí, parafrázuje
a pňekládá. clociťuje snad a dom;ilšlí snad i v detailech něco -
ale jeho tvťrrn;y1jazyk není zde jeho vlastním dílem, nejvnitrněj-
ším nást,rojem jeho duše. Vlastním majetkem jeho jest zde ien
odvaha a šíňlra virtuosní hotovosti, jen piesnost logické myšlenlrv.
Nemťr toho ryt,mického pňekypujícího bohabství vnitŤního, té
vnitňrrí zvučící tvárné plnosti, která sama se dekorativně vylévá
a prochr'ívá a nese clílo, jak jesL tonru tŤebas u Ptrr,ise cle Chavan.
nes.

Nade vše jasné a paLrné jest tovnejrozměrnějším díle Roe-
richově, v jeho skizze ku fresce Andělsk poklad. Roerich pŤe-
kládá tu v malíŤství princip starého umění plošného a prostor-
ného, parafrázuje stará skla a staré mosaiky, napodobi chladny
a tvrd..i lesk jejich kamení, kombinuje ze star1fch zlomkri nov1il
obraz. Není pochyby, Že podnik takor'y žádá mnoh;fch a vzác-
n;ich pňedností jak od ruky a oka malíŤova, tak od jeho logické
kázně a metodického vcítění a vžití se. A člověk mriže se zde
zcela upŤímně pokloniL veliké virLuositě Roerichově spojené
s velikou kázní, vypočitavé rozYaze pňi široké ritočnosti, malíŤské
kuchyni, kLerá dodá barvu takové resisťence a takového rninerál-
ního lesku, jaká tvoŤí peÍí andělskfch kŤídel, i neselhávajici síle
a hotovosti ruky, která ji dovede tak šťastně a ričinně umístit -
ale to všecko jsou pÍednosti spíše vnějškové a hmotné než vlastně
tvrirčí a vnit,erné' Vedle tohoto Roericha vypadá snad mnohy
Puvis de Chavannes nebo Gauguin skromně a chudě - tomu.
liclo neumí vycítit vnitŤni něhu a štěstí zvučící jimi a vylévajíci se
z nich požehnanou milosLi vytvarnou.

Takovéto umění, nerrí pochyby, dovede irnponovati, dovecle

oslnibi - trle ne svoji záslulrou: stoji celé na plecích velikého,

tisíciletélro obra' veliké staré v;jrl,varné kultury. Není pochyby'

že LaLo stará v;Ítvarná kultura vládla velik;fmi a svého druhu

iedinečnj,mi, nenahraditeln;imi dojmy; podrobovala si duši lid-

skou hudbou jedinečně siln;ich, velebnj'ch akordťr. Není také

pochyby, že mnoho z ní dá se pŤenést s velilrou, neselhávající

ťrčinrrosti do dneška, že|ze jí prodloužiti, žiLiz nÍ, mysliti jí a v ní,

pracovati v ní a z ní' Ale není také pochyby, že t,i,kdož z ní takto
ž,iji - tŤebas umělci veliké virtuosity, velikého vkusu i veliké
logické kázně jako Roerich - netvoŤí vlastních uměleck;i'ch činri

stavícíclr novou r,'i 'vojovou Íadu.




