
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



1,14 k obhlédnuti se po posavadní kritické literatui.e rentbrandl,ovské. Ve svéttr dnešnínr
čÍsle otiskujeme v pŤekladě kapitolu knihy Fromentinovy, Les maítres d,aulre|ois,
Rembrandtovi věnovanou. Jméno autora i knihy jest u nás skoro neznámo, a piece

Jcst Fromentin jedním z nejdelikátnějších a nejbohatšÍch kritiktl francouzsk$clt'
stavěnjm pňlmo vedle Sainte-Beuva a Taina, a kniha jeito, Maitres d,autre|ois,
jest ceněna dávno jako klasická kniha vytvarné kritiky.

Znamenit;f německj historik vftvarného uměnÍ a znatel obrazo\|y Bode, kbeÍÝ
sám věnoval léta a léta studiím život,a i díla Rembrandtova a jest dnes ceněn jako

nejlepší snad znatel jelto' byv nedávno tázán, ktcrou knihu o lrolandském malíiství
pokládá za nejlepšÍ' odpověděl bcz váhánÍ: Fromentinovy ,,Maltres d'autrefois...
A pověděl i proč: Fromentin umělecky cítí jako nikdo drulty, má v;itvarnou kulturu
uměleckou jako nikdo druhy z těch' kdož psali o této látce.

Fromentin, sám zajlmavf malíň-orientalista, měl k umění malíiskému vztahy
opravdu vroucí a intimnÍ: byl duch sensitivní, duch vášnivě milujícÍ krásu a piitotn

bohatá inteligence, která se nespokojila svfm nadšením' nfbrž lrledala mu pňíčiny
poslednl, dáva]a mu ráda podstupovat zkouŠky nejostíejšího ohně i ledu kritického.
Jeho kniha Maítres d,autre|ois _ letos tŤicet let stará - Jest vlastně knihou dojrrr1
z cest po Belgii a NizozemÍch. Nechce podati historii malíňstvl vlámského a holand.
ského, nemá a nechce míti ani metody, ani soustavy historické. JejÍ hledisko jest

čistě estetické, Její stanovisko čistě rnalíŤské: Fromentin hledí na obrazy jako tla
čistá díla umělecká, jako na projevy malÍÍské kultury a soudí je tak. Mluví a cÍtí
jako malíÍ' k němuž mluví faktura, v1/'razové a lrmotné prostÍedky' technika; ví,
Že to zde činí vlastní uměleckou ceIru obrazri a že všecko ostatní jest jen nadŠené
a clrromé ochotničení' prázdnf novináňskf tlach, povídáni o povídání. Vl' že tyto
zdánlivě rnaterie]nÍ stránky díla jsou stránkarni vpravdě podstatnÝmi a duchov1/mi,
poněvadž technické prostiedky jsou sam1/m zlrnrotněním tvrirčího ducha' nejpŤÍ.
rrrějšÍm a nejneomylnějším Jeho svědectvím' Jako umělci čisté malÍiské kult,ury,
duchu čistě vftvarnému jsou mu podezÍelá všecka díla, ktcrá nepracujÍ technikou
dosti čistou a otevŤenou, nebo která stavl si cile mimomalíi"ské nebo jin1y'm zp sobcm
snaží se uniknouti ze sféry ryze vftvarné.

Toto stanovisko jest patrno i v této studii o Rembrandtovi. Fromentin jcst

znepokojován nečistou často a nejasnou, obojakou a podezŤelou technikou Rent-
brandtovou, vŠím černokněŽnickjm' magick;ím v prostňedcÍch i v koncepcich Jeho'
všÍn, co jej stavÍ na lrranice vlastní v1ft,varné i'íŠe, kde tak silně, všemi koňeny do
ní vnoíen, trčí Rubens nebo tak hrdó stojí Velazquez a pevně kotví i duc daleko
nrenšÍ Rembrandta' ale malií da|eko čistšÍ a lrarmoničtějšl ve své uzké oblasti,

Van der llleer z Delftu. D]ouho trvá, neŽ pŤekoná tyto pochyby. Ale buďme v<lěčni

|Óto skepsi _ ona jest daleko cennější než laciny enthusiasmus, s nímž se Rembrandt
potkává právě tak často u literátri jako s chladenr u v;ftvarnlkri. Jenom touto

sl<epsí jesI možno dostoupiti pravého pochopcní Rembrandtova genia' kter1r jc

veskrz jedincčnf, kontradikční, paradoxnÍ' vfjitnečnj' poloŽenÝ mimo logiku

běžného vjvoje umčleckélro: všecko, co bylo moŽné rt nělro, jest nemoŽné jako pra.

vidlo a kaŽdému drulrénru piineslo by unrěleckou smrt a ztroskotání. Jak maloval

Rembrandt v někter ch sv ch p]átncclt, nesrní rnalovat dnes nikdo, ncchce.li sc

Zabít _ právě jako tak stavět drantata, uŽlvat takové teclrniky a takového jazyka'

jakjch užtval Shakespcare, nesrni dnes také nikdo, pod trestcm podivlnské absurd.
nostianes|,ravitelné nran;l'ry. Alc tito tvťrrcovÓ jsou velicí a jedincční plesÍo, neboť
Jejich učelem není učiti někoho malÍŤské nebo dramatickÓ technice _ majl ukol
docela jin$: bfti nejstrašnějšÍmi a nejsladšími hádankami lidské duše' nejvzdále.
nějšími hranicemi jejÍ síly a jejÍho rozpětl, podobenstvími sil sr'ětovÝch a kosmic.
kfch.

Tak pojlmá také nakonec Rembrandta Fromentin. Ale mohl pojett íohoto
dostoupiti' Jen když se postavil na stanovisko mal|iské kultury, na stanovisko ryze
vjtvarnické jako na vfchodisko svojí analysy. Jen pak mohl vycítit vlastní velikost'
složitost, v1fjimečnost a paradoxnost té soustavy snri i instinkt ' vášní i bolestí'
jíž se ňiká Rembrandt a JejÍmŽ charakterem jest právě to, žc pŤer stá všecka kriteria
čistě formová.

Fanti,n-Latour

V květnu a čerl.nu [1906] by|a otevrena v Pai.iži v paláci Ecole de Beaux-arts
pod státnÍm protektorátem posmrtná souborná vfstava Fantin-Latourova, mistra
piede dvěma roky náh|e zemí'evšÍho ve svém venkovském rlorncčku v Buré v stáÍÍ
Šedesáti osmi let. Z veŤejn 'ch musei i sbÍrek soukromyc|t, z Pat(Že i provincie,
z Německa, Anglie i Ameriky sešlo se skoro celé dílo zemňelélto _ oleje' kresby,
litografie, pastely_celkem pŤes tŤi sta šedesát čÍsel, a poskytla se tak vzácná pií|c.
žitost k revisi soudti starÝch nebo k utvoienÍ si soudu nového.

Fantin.Latour prošel touto posmrtnou a rozhodnou zkouškou čist a vlce:
vyrost l jí  nad nrnolré očel<ávánl .  objevi l  se opravdovfm a cel fm umělcetn, d iskret.
n|m' hlubok$m a cudnym tv rč|m duchem, kterj, tŤebas stál skoro po celj Život
ve stínu, znamená a váží mnoho v historii moclerní malby francouzské, znanrená
zejména mnoho pro vjvoj dnešnÍho m]adého uměnÍ: Jest vedle Whistlera jedntrm
z iniciátor všeho, co vzniká po impresioni.srnu a reagujc proti němu tÍm, že bere
v počet vedle zraku i jiné psychickÓ kvality, livality cittt a snrt, náladové intimity
a melancholické noblesy.

Veliká umělecká kultura, krásná kázeri, dobrovo]né sebcomezení mluvl nejprve

Jasně a určitě z jeho díla: bljskavf efekt, planá virtuosita, lesklá prázdnota jsotr
mu čÍmsi naprosto cizlm a odpornfrn. NenÍ malÍňem elegance nebo duchaplného
vtipu' ani vlbušnym temperamentem _ maluje con sordina, piitlumeně, s jakousi
duševní bázní i ctrdnostl, která tvoÍt tak vzácnou atmosféru kolem jeho pracÍ.
Jeho dílo jest p lno ušlecht i lého k l idu, p lno věcné noblesy, vni tÍní samoziejmÓ
distinkce, neupozorrIujÍcÍ ničÍm na sebe, nevnucující se ničím'

S \\'histlerem, pŤttelem svfm, jemuŽ byl v lecčems pŤedchridcem a ukazatelem
cesty, tvoňÍ m|če]ivou secesi z impresionismu: kde impresionismus vede si utočně
a stará se o plné prudké světlo otevŤené krajiny _ uzavÍrá se Fantin-Latour mezi
čtyÍi stěny' hledá kouzlo stínu, intimitu psychické atrrrosféry, lrudební a básnickort
melancholii, ovzduší snu a myšlenky' odtud vysoká cena zvláště ieho portrétrl,
zcela sestieděnfch, skoro bez gest, vegetativně vnoŤenjclr rlo svého snu, obklo.
pen$ch zvláštnírn ovzdušÍm vnitÍnÍho života nebo trtrpenÍ. .Iako Carriěre, kterf šel
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