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Soudy profesionálri o jejich umění a jeho representantech
mívají svoje zvláštní kouzlo a zvláštní vrini. B1fvají to, pŤed-
pokládajíc ovšem, že soudící profesionál jest typickou figurou
a v1frazn1im tvrlrcem, soudy charakteristické a charakterisující,
vymezující posici svoji i cizí, soudy synthetické, soudy směrli,
větr , duchov1fch stran a vojsk. SoudÍ-li takov1i velikf profesio-
nál a protagonist,a svého umění, mluvi z něho uměIecká rasa
a krev, pÍíslušenství k r'elikému duchovému typu, dramatická
dynamika a vášeri, ričast v dramatě uměleckého vj'voje. SoudÍ
s krajní rozhodností a určitostí: pŤitažlivostí nebo odpudivostí
celé své bytostí, čímsi osudn;imanerichyln;im, jako jestchemická
slučivost nebo planet,árná predestinace. Soud jeho vymezuje
a vykrojuje, tŤídí a rozlučuje, disociuje, co posud povrchní, ne-
odstíněnf a pohodlnf časov;i tok sdružoval. Nebo naopak: hlásí
se vášnivě k zjevrim oddělen;fm a odtržen;.im od něho aé časovou
distancí, aé konvencí lidské logiky, váže se s nimi nov1imi směry
a seskupuje je novou logikou v nové v]irvojové rytmy' A neoplše-li
a nevymezí.li i takov;i soud riplně svr1j objekt, charakterisuje
alespo soudce: jeho nemožnosti, jeho nemyslitelnosti.

Jak v1fznamná a v1irnluvná jest ku pňíkladu kritika Michel-
angelova, která vyt;i'ká nedostatek kresby a vady kresby Tizia-
novi! Jak to mluví za ce|é svazky odborné učenecké charakteri-
stiky! A kolik Ííká tomu, kdo umí poslouchat, chladná averse
Velazquezova k Raffaelovi a všem Florenéan m a jeho uctivá
sympatie k Benátčan m, pňedem k Tintorettovi! Jak to seskupuje

qfvojové jednoty, jak roztňiďuje duchová vojska, jak hovoňí

o mysteriu vlfvojovlich tokri! Jakou novou perspektivou stylisuje

v1fvojově umělecké drama obdivné slovo Gauguinovo o Ingresovi

nebo Degasovi! Jak nouě jich oceůuje, v jakém novém seŤetězení

do minulosti i do budoucnosti! V jakém novém rytmickém kole

tančí a krouží pŤed námi zárodky a mizy života! Z hloubky jaké

tmy a ve vfši jakého jasu splétaji se tu duchové ruce!
Mladjl holandsk;i malit Jan Veth nenl ovšem z těchto herori

umění docela typicky vyhráněn;fch, kteŤí proměnili všecku
empirickou náhodu v zákonn;f plán a smysl a kteÍí nemohou
sv;fm ohniv;im zrakem pohledět na svět, aby ho nesoudili, nedě-
lil i, nebouŤili, nevzrušovali _nebičovali na nové vj'vojové dráhy,
nenutili k vydání temn1ilch drivodri a pŤíčin jeho bytí. Není tvrir-
cem v absolutním smyslu slova, duchem, v němž sešla se celá
strana světová, aé prilnoční, aé polední, a proměnila jej ve S\rŮj
hlas a ve svoji polnici. Místo a postavení jeho jest daleko skrom-
nější: Jan Veth jest pouze dobrj. holandsk;f malíň, jemnf
a poctiv1i, svědom umělec, syn národa, kteqi jako málokter;i
druh1i vypracoval si solidní malíŤskou tradici, množe ji pravidel-
n;fm a klidnfm rťtstem, vykoŤiséujícím skoro metodicky nej-
bližší qÍvojové možnosti.

V tomt,o momentu jest dobrá polovina v1fznamu této jemné
knihy: mlad;f holandsk;f malíŤ-umělec, uměIec kulturg opraudu
maliíské, prochází německ;fm uměním star;i'm i nov;fm - od
obrazu Madonny v rrlžovém loubí od Stefana Lochnera v Kolíně
n. R1fnem až do dila Bticklinova, Menzlova a Liebermannova -

a v rozhodnfch chvílích dostává se ke slovu nejen jemnjr a kulti-
vovan1i psycholog uměleck;i, kter;Í se dovede vžíti a vcítiti
v rrlzné formy umělecké tvorby a v rrizn . ráz tvrirčích duší,
nfbrž i mali,ískd rasaakultura jeho -bgtosttypičtější a sgnthetič.
těiši, A pak dostupuje i soudri charakternějších a koŤennějších,
kter1imi soudi samu rasu německého malíňství. Takovf soud
a spíše již odsudek jest ku pŤíkladu ve větě: ,,Neboé, buďtež její
(německé školy) pňednosti jakékoli, haraburdí historie, anekdotg
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102 a tendence p#iliš malo douedla se uauarot)a'i.. (59). Sapienti sat.
Zdvoňil;f host, jak;im jest Jan Veth v Něrnecku, stěŽí srní s větší
určit,ostí ÍÍci, jak nehotové, problematiclré a od koÍenrl rozdvoje.
né jest to, čemu se ňíká, s kurtoasií, německá vytvarná kultura.

Takov;fmto typick;im soudem ryzí malíÍské kultury jest
nesena jedna z nejcharakterističtějších staťí knihy, Arnold
Bijcklin,lrterá ve formě zdvoŤilé skepse ukazuje na necelost a ne-
uměleckou barbarskost B cklinovu, na nedostatek jeho vlastní
umělecké tvárné a tvtirčí síly, již maskuje silácká mise-en-scěne.
Cttí v něm nebezpečí pro rozvoj německého umění, jest mu silou
pňíIiš polovičatou a churavou, aby mohla b;fti kulturnírn po-
žehnáním. ,,Kde jeho vniternost jest chatrná, zapaluje bengálsk;i
ohe , a lrde mu chybí pln;i, harmonick;i tÓn, začne vňeštěti nebo
spokojuje se zvukem.. (64). A jinde mluví o dětinsky vyzyva-
vém pŤeháněni tohoto zprisobu a o ,,operním vystupování s bub-
ny a pozouny".

Jak viděti, má Jan Veth pochopení pro to, v čem jsou ne-
bezpečí německého rozvoje rnalíňského, a má i odvahu vysloviti
to. -

l\ěkolik studií z knihy jest věnováno umělc rn neněmeck;inr
a otázkám všeobecné v;ftvarné estetiky.

Josefa Israelsa studuje Jan Veth se zvláštní láskou a podrob-
ností; pŤirozeně: jest to jeden z hlavních obroditelťr holandského
malíŤstvi po době dlouhého ripadku. A zase zajímav;f v;fvojov1il
problém vnucuje se autorovi: poměr Israelsriv k tradici a duchu
starého klasického holandského umění. Veth upozorůuje správně,
že Israels jest v tomt,o smyslu do jakési miry anomalií: maluje
duchem i metodou neholandskou. VyznačujeJi staré holandské
malíňst,ví duch věcného podrobného pozorovatelství, duch,
kterému Ťíká Veth duch zatiší, má Israelsova malba cosi hudeb-
ního a rozpl vavého. Pracovali-li staŤí Holanďané čistou a urči-
tou, vyzkoušenou t,echnikou, jasn;im a prost;irm pňednesem,
nelze o nejlepších pracích Israelsovych ňíci, iok jsou malovány -
skoro bez techniky, ,,jen nervosní schopností necvičené ruky:

zfušovanou, soumračnou malbou a pňíkrymi barevn1ilmi tahy,
které zpťrsobují roztodivnou směs ostrého reliefu a zatemůujícílro
znratku; s měkk;Ími nerozhodnostmi a momenty brutálně deroucí
bezpečnosti, s širok1ilmi opisy a kousav;imi akcenty, s náhl;ymi
opakováními a často zase S rrejraéinovanějším vrhem po dlouhém
váhar,ém tápání. Kosnratost i hladkost, slizká lenivost i štíhlá
hybnost, nečisté i počestné zkouzlují u Israelsa grandiosní hloub-
ku životní v malíŤské Ťeči tak jemně citěné a ohebné, jaké ne-
znám snad žádné druhé... Israels pracuje skoro nazdaĚbťrh,
s nebezpečími; cesta jeho vede pňes hory, doly; nemá naprosto
r'ědomé moudrosti a rozvahy, které Ťíkají Francouzí science;
jasnost zŤení a čistá opt,ická a logická jeho dťrslednost jsou nru
čímsi zcela cizím a neclojímají ho ani, setká-li se s nimi na nej-
dokonalejším obraze varr der Meerově v haagském ,,Maurits-
huisu... Israels prodirá se tápavě, veden jen dětskj'm instinktem,
k rnysteriu životnímu, k bolestnému dechu života, k nervovémtt
fluidu, k pathosu pitoresknosti; stylová čisto.ta a optická logika
a kázerl' po nichž se snaží a jichž dosahuje nejlepší moderni malba
evropská, jsou mu čímsi cizím a dalekym; jesb nemalíŤsk1i'm
malíŤem, spíše básníkem a oduševřovatelem všeho každodenního,
němého a osudného. Jest v mnohém směru arromalii ve své době;
anomalie ta byla by urnělecky podezŤelou, kdyby nebylo v ní
velikého bradičního rysu, kter;i ji umělecky zachraůuje: smgslu
pro celltouou harmonii, pro organičnost.

,,Tato veliká ctnost, stvoÍiti pŤede všemi věcmi organick;i
uelek, pÍešla, zdá se, ze starych na Israelsa, kter;i pÍece tak do-
cela jinak maluje. V této koncentraci, v tomto v sobě harmonic-
kérn, v tomto zrozeném z jediného pohledu, z jediného pohnuti
musí se bezpečně poznati jeden z hlavnÍch rysri umění Israelsova.
Nic nemluví u něho jen pro sebe' nic neběží mimo, nic nehraje
jiné lohy než posilůovati celek. Každj' detail obrazov;Í narodil
se z celku a nemá jiné ťrlohy, neŽ nésti celek a dopomáhati mu
k hlouběji žijícímu činu' Dělá.li svoje figury silnější a silnější ve
r'yraze, velkolepější a velkolepější v drženi a vdechuje-li jim



104 život intensivnější a intensivnější, nevypadají pňece nikdy ze
souvislosti, n;irbrž malba dále rostoucí udržuje všecko pevně
pohromadě v jednoduše silné stavbě liniové a barevné...

Článek věnovan;Í litografiím oditána Redona opisuje charak-
teristick1ir a jedinečn;i svět, velikého visionáŤe a platí tribut
obdivu jeho umělecké ryzosti a poctivosti. Jemně cítí Veth, že
Redonovi není nic více vzdáleno než ,,épater le bourgeois,,, že
umění toto jest, dílem veliké něhy, hlubokého charakteru a hlubo.
kého srdce, uměleckého intelektu krajně harmonického a na
qfsost čistého, kter;i pracuje v ledovém pásu lidského ducha,
v abstraktní zemi psychick;ich entit,, kde není deviací empirické
náhody a kde linie kvete vnitňní ryzostí a čistotou.

,,Ne že nám skytá věci podivné, dává kresbám Redonov;fm
jich cenu, n brž to, že je tvoŤí s naivností, která se t,lačí k hlubší-
mu tajemství obalem positivného ne skokem, n;fbrž hmatem.
Redon užívá tak odváŽn]|rch efektri, tak barokního oděvu, že by
u jinfch vedly jen ke kusé rétorice, u něho však podržují ne.
zneuznatelny vyraz upiímnosti, takže nás pÍece nakonec mno-
hem méně udivuje než dojímá. _ Nevidím nic dělaného ve vší
této práci, žádnou svévoli a žádnou virtuositu, ale vážnou Snahu
pŤiblížiti se se smyslem bezmála zbožn;im v;irazu toho, co se mu
vnitŤně zjevilo...

PÍíspěvky k malíŤské historii holandské jsou dvě další studie:
Stafi Holanďané u Staedelském ustauě a Albert Cuap'obojÍ práce
jest sepŤedena z velmi jemné niti: z dlouhého a laskavého za-
hledění se do zamilovan;ich mistrr1, z pohledri, které pronikají ke
dnu a odhalují samu strukturu bytosti a charakteru. Zde dostává
se plně k slovu Holanďan i malíŤ: znatel holandské pridy, holand-
sk1fch vod i holandské at,mosféry, i milovník a znatel čistě malíÍ-
skj.ch kvalií, Ťemeslné nebo technické stránky malíŤství. S pečli-
vou, dlouho prodlévající láskou jsou charakterisováni jednotliví
malíii staroholandští a jejich díla, tak Aert van der Neer, Frans
Hals, Jan Verspronck, van Aert de Geldern, Pieter de Hooch,
van der Meer van Delfť, Pieter Jalssen. Zde rnluvi malíí, kter1f

cítí, zná a cení plně to, čemu se s nádechem opovrženÍ v někter;fch
pseudoestetick;fch kruzích Íiká technilca a pŤes co filosofujícÍ
pseudomudrci pŤecházejí jako pňes něco vedlejšiho, vnějšího,
materialistického. Filosofie ta jest velmi krátkého zraku i dechu:
to, co se zahrnuje pod slovo technika, jest právě realisací a zhmot-
něním - uměleckého činu, vlastní tuťlrčí a tudrné potence auto.
rouy. Všecko od vedení štětce až po zharmonisování tÓnri jest jen
znakovou Ťečí: mluví o nervov;.ich a duševních silách svého
privodce - jest jeho napsanou autobiografií v nejvyšším a vlast-
nim smyslu slova. Všecko, čeho jest tŤeba, jest jen umění, kterfm
ji dovedeš pochopit, vyložit, pŤečíst - vlastního uměnÍ' kritické-
ho. Stati tyto učí, Ťekl bych, více neŽ diuati se na mistry _ učí
zírati na ně, poněvadž učí tomuto nejvyššímu pňekladovému
a interpretačnímu uměnÍ, jímž jest kritika: vyhledávání, vY-
tušení paraleln;ich a symbolicky doplriujicích hodnot duševních.
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