
1,1? dobrodruŽství zraku'  s luchu'  srdce, a dr i lcžitější pro je l ro vznik neŽ vysoké ic loáty,
rozšafná plle' moralistnÍ intencc a zušleclrťujÍcÍ tcndencc jest zprisob, jak jísti rybu
nebo kdy ovoce a kdy pít i  nebo nepít i  čaj a jak pŤipravcn1l ' .  Jen kde jsou donlovcttt
la| 'o zdánl i . r 'ě drobná unlčrrí,  m že vzniknout un-rční osta l ,ní.  zr]ánl ivě velké

Eugěne Carriěre
remfel u Paťlži 26. biezna |1906] u uěku č7 let.

ZetnÍel jeden z velklch a ncjvětšÍclr urnělcú i lidí rrrotlcrnÍ Fratroie. E. Carričrt.
byl skoro v}lučně portrétista; v prvnl periodě maloval obrazy i portréty ještě gen.
rově zbawené (L'enfant au chien, Premiěre communion); ve zralém období pňe-
vládají portréty a intimnÍ scény rodinné i velké komposice dekorativni (L'amplri.
théátre,  L 'Aube, C}rr ist  au Ca|vaire).

V portrétu vychází otl Rcnrbrandta, ale ztápí své nrodcly ]rustšÍrrr a olrladnějšÍrlr
šcrenl: většina jelto obrazri jc zahalena jakoby černfm flÓren, liter;y' rnu byl mnohtl
vyčÍtán jako sclrválná zvláštnost a jednotvárnost. Ale Carriěrovo šcro není nikcly
Záslonou nedostatečné kresby nebo povrchní modelace' _ je to jcn klidnějši a
intimnějšl atmosféra, ve kterÓ žijí jeho lidé soustŤeděnější, nerozpt1ilenf život.
Carriěre je velmi vÝlučn}', skoro asketickf malíŤ: zŤekl se barvy, zi'ckl sc lrry světla,
všclro, co nrohlo svést a zlákat jelro pozornost od psychologickfclr problénrrl;
a nebyla to impotence, jež Iro pl'inrěla k těrnto obětem, byla to vrile umělcc svrc|to.
vaně uvědomělého a inteligentnÍlro. Jclro vedení štětce a bohatě nuancovaná mode-
lacc v něko]ika málo odstÍnech, jež si na paletě poncchal, nemá 'sobě rovnÓ; v šedi jc
barevnějš1 než všichní koloristé. omczil 'qe tlměŤ jen na jcdntr barvu a zrlstal velkfrrt
nral|Ťem; omezil se téměŤJen na portrét a stal se velikyrn lÍčitelcm rnodernÍho Života.

Neboť v tont je velky v$znam Carriěra a tÍm se lišÍ od všech sv1y'clr velk1y'clr
piedchtldct} v tradici portrétu: on je mal|ňcm bezejn-rennÓho, neoťicielního člověka
ntodernÍIro, básníkem intimnlho života modcrní rodiny. A v cc]érn jeho clíle ozyvá
se jedna nová nota, která scházela všem staršÍrn a snacl i celénru životu dŤÍve;
tÓn zv]áštn| produševnělé bolesti, intensivni, soustÍeděné a diskretnÍ, vfraz jakési
odevzdané melancho]ie piijímajÍcí celj život jako váŽnou povinnost. Jcden vjrok
Int)že bfti epigrafem nejvyspělejšlho Carriěrova dÍla: L'homme supérieur est celui
qui a reconnu le néant et la nullité dc toutes choses ct de toute ]a vie ct qui néan.
lnoins remplit sa táche á la place oťr il a été mis avcc cotrscicncc ct avec toutcsscs
forces.

Mužem untě]ecké zodpovědnosti byl (]arriěre i v Životě' Sv;l'nr cel1l.rn prisobe.
ním' svjmi pŤednáškami, svjmi znamenit1imi články piispěl více než kdo jinf
k povzbuzenÍ nor'ého artisanskélro hnutí v urněleckérrr prrlmyslu francouzském;
zasazoval se o piipuštěnÍ sekcí umělecko-prr)myslov]Ích jako rovnocenn;tclr do
velkfch salon ; obracel pozornost umělcrt k novému bezpňedsudnému obecenstvu,
ke kruhrlm dělnickjm, vnímavějšlm a ryzejším než bohatá buržoasie, která korum.
puje vellioměstské umění; byl inspirátorern vycházek a pfednášek v obrazárnáclt
a mttseích, a slo\'a, kterťr pronesl pňi takol'fch pÍtležitostech, patl'Í k nejvzácnějšÍrrr

projevrtrrr hlubokého a dťrslednélro unrě|eckého názoru na svět. V málokonr z velkych 143

u.Út..r modernich kryli se tak uplně a krásně život a dllo, a čtověk-umělec carriěre

odkázal tak nám i pÍíštÍm čistou a širokou inspiraci, z níž mallr Carriěre realisoval

jednu část' svoje dílo. _

Carriěre byl i velikfm spisouatelem, aulorem v klasickém smyslu slova: jelro

slovo' Jeho věta má cosi velikého a šlrého jako zákon, mocnéhovesvém rytmickÓm

r<lzpěti, mysteriosnlho ve svém organickém r stu' v podivně tiché a hutné svoJí

skládbě, v koÍenném, etymologickém hodnocenÍ slova. Celé Jeho literárnÍ dllo dalo

by malou Jen knížku _ jest to pŤedmluva ke katalogu Rodinovu a k praclm vlast-

''i*, ..."y Čtouěk uisiondfem Rea!ítg, několik článkri a odpovědÍ na ankety (z niclt

snad ncjárlležitějšÍ odpověď na anketu socialisačních snah urněleckfch)' několik

tistlt _ ale ta obstojl svjmi literárnÍmi i myslitelskfmi kvalitami vedle neJlepšiclt

analogickych pracl carlylovich a Ruskinovich i Helloovich a Micheletovych.
Ve svfch názorech jest idealistou, ale ne mělkfm a měkkfm' ilusl plnfm opti.

mistou: Jeho idealismus tyčÍ se na silné žulové podloze pesimismu, Jest jeho pĎo.

konántnr quand.méme, ,,ušemu nauzdorg a pťece.,, mučednickou vlrou sebeoběti'

bolestnfrrrvzletem nad morc plamentl a smrti. Podle něho umělec trpÍ vlce za Jiné
neŽ za iebe; utrpenÍ, bolest jsou |ormou naděje. jinri proJcvuJe se neJprve kaŽdá

brrcloucnost, každf novf život.
Umělec Jest ten, kdo má neJvíce citu pro toto budoucl utrpenÍ, kdo Je cÍtí na

největšÍ dálku, nejintensivněji' Umělec nese bÍemeno za druhé a nejen za současnÍky:

čÍm větší sféru ]idstva objÍnrá _ ne vnějŠkenr, ale nitrem _ čÍm větŠÍ národ duší

seskupil ve svém dranratě, tÍm jest většl.
Bolest rozlitou v životě a náhodně mučivou svír'á ve svéIn dÍle v zákon a Í,int

ji vykupuje z jeji malosti a náhodné mučivosti: v uměni bolest dorrlstá velkosti.

Urnělec jako magnetická stÍelka instinktem rnusí J|ti k místrlm, kde sc jí nejvÍco

nakupilo: zástupy, lid miluje Carriěre v poslednÍ době právě proto, pro oblak

bolesti, hustšt než jinde, rozestňen;/ nad nimi: zora není nic Jiného' než toto vyzaÍo.
vání bolestného oblaku, jeho umělecká idealisacc. Zástupy, tid jsou anonymnlmi'
ale právě proto silnymi dělníky bolestné naděje: orgány bezvědonra' jimiž proniká

naděje života nejsilněji, neJnaivněji. AtmosÍéra bolosti Jest h|ubši ncŽ atmosf ra
světla, jest loŽiskem světla budoucnosti. Umělec jest ětověk nejvyššl, nejménč
sobecké lásky, a láska sama jest jen neJvyššÍ formou bolesti. K social isaci umění
došel Carriěre z vnitŤnlclr dr]vodtl: egoismus v jakékoli formě, suchost skepse Jest
v uměnÍ vraŽedna, v nich nernr)že dfchat umětec a zrát silné dilo. Jen člověk' ktelf
jesL neluice člouěkem, ktery objal v sobě celÓ lidství, m že bfti umělcem: umělec
jcst pouhf lid' orgán čehosi nesmÍrně Jej pÍesáhajíclho, lrercem dramatu věčnélro,
mučednÍkem budoucí velikosti, slib ' danÝch pilrodou lidskému rodu.

Rembrandt a Fromentin

Jubileunr titsl,fch narozenin Renrbrandtovych, slavenÓ nedávno jelro vlasti
i celfm kulturnÍm světem, vyneslo celou ňadu pŤíležitostnfch článk a studiÍ kri.
tickfch i publikací odborně vědeckfch větŠÍ menšI hodnot,y a pflmě|o nrnohého




