
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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l,t6 ovšem ještě dále v psychistnrt a dostoupil jcdineěné ve]ikosti v mysteriu lidského

v:Írazu, maluje Fantin-Latour jen osoby sobě nejbližší, které cítÍ a proniká s velikou

psychologickou jistotou a JichŽ osobní atmosféru a kouzlo i vjborně zná, i dovede

pietně šetiiii: svoje se-qtry, svoji ženu, svoje pŤíbuzné, druhy svfch snah umělec-

k ch. Nezapomenutelna jest Ťada portrétri Žen Jemu takto bllzkfch, vesměs pí.i

meditativních zaměstnánlch' jako ljseuses a brodeuses, čtoucÍ nebo vyšívajÍcí'

docela vnoŤené do prostoty klidu a zamyšleni, ticlrého a zbožného sebrání mysli.

Náleží sem dále dlouhá ňada autoportrétri, z nichŽ několik jest na vrcholu jelro dÍla

a jež všecky svědčí vedle velké kultury v;ftvarné i o podivném daru psychologické

jasnovidnosti. Pfi jeho proslulfch portrétech skupinnfch, tak pňi znáné Coin de

ÍaDle a méně známfch L,hommage d Delacroiu, Un atelier d Batignolles a Autour du

plano, zvláštní kult velkosti, cosi historicky pŤlsného a zdrželivého, nahraŽuje

plynulost a soulad kornposice: jsou to historické dokrrmenty, clrtěná malba pÍed.

stavitelrl a služebnÍkri Myšlenky.
Fantin.Latour byl člověk s lrudebnÍ dušl, ne proto, Že byl nadšenjm ctitelem

Wagnerovfrn a naráŽky z jeho oper piebáSnil v plastickÝ jazyk' njbrž v tom' jak

cítÍ barvu a jak zaplřuje prostor, jakou atmosférou, harmonickou a zvučící, oblér'á

některé svoje figury: nusíŠ stále myslit na zvučící stŤíbro, na jeho chlad i cudnost.

Fantin-Latour jest blouznivá duše zkroccná velikou kulturnÍ káznl: vnuk Wat-

|,eau v a pravnuk Rembrandt v, prošlf kultem pŤísné linie Ingresovy. Jelro chlad,

Jeho distinkce jest jen rovnonrocninou a maskou čehosi, čenru se ve sÍéňe srdce ňlká

něha a ve sféňe obraznosti blouznivost. Ve sv1/clr komposicÍch mythologickÝch

a hudebnÍch obětuje na tonrto o]táŤi.
Fantin-Latour byl jedním z největšÍch litograf _ ano někdy neváhal byclt

postaviti vfše tyto litografie než některé stejné nebo blízké sujety v oleji. V oleji

omezrtje se někdy pÍÍliŠ, kdežto litografii vytěžuje zcela a uplně. Jelro barva, která

Žije ve stinu a pracuje kontrastem temna a svitu' ustila Sem, myslím, zcela pŤirozeně.

Fantinova litografie jest tvorba ku podivu ce]á a soběstačná: Fan[in neopisuje Jí
ani svoji barvu, ani svoji kresbq, íuo l ji organicky a ryze nraliŤsky, bělí papÍru'

světlosti i bohatou temností mas obdivuhodně zváženott a ryze malÍÍsky promyŠ-

lenou a procítěnou. Čemu se v jcho romantickjch barevn1|'ch komposicÍclr olejovjch

nedostalo dost lrarmonického a dost lehkého a jednotného media, té konečné snové

lehkosti a pŤesvědčivosLi,ío zde jich tlocházÍ: jest ío nyní i zlruštěnějš|, i vášnivě

pohnutějšÍ a pÍitom i malíŤštější' než to bylo v rnediu olejovém.

Fantin-Latour jest také jednÍrn z největšÍch malÍir1 květin a ovoce. Jeho zátiší

majl celou solidnost analogickjch prací holandskfch a určité plus' které jest právě

většÍ sensitivita a hlubšÍ diferenciace zŤenÍ. Ve vfstavě jest několik ktts , které

nezadajÍ v ničem analogickjrrr cll|rim lIanetovfm nebo N'Ionetovfm, požívajícim

elnes práven pověsti klasické.

Jarní salony paŤížské

PaŤlž má dnes dva oficielní salony v jedné budově: kdysi odděleny od sebe

mílemi v názoru a snaze' Jsou nynÍ od sebe opravdtt odděleny Jen lredvábnotr

šfir1rotr _ někdejŠí soupeŤi, Salon des artistes Írcln?ais, a secese z něho, Salon de la

Société nationale, Žijí pokojně vedle sebe pod Jednou stťechou. Není mezi nimi 147
valného rozdílu: někdejší Salon ze Champ de Mars Žije ze starych sympatiÍ, ale
d'oŽije z nich brzy asi, a stary Salon oficielní Žije nepňímo z očividného padku
svého mladš1ho protivnÍka. Těžko ŤÍci '  kter1y' zptisob živoÍenÍ jest žalnější...

PŤíkré' ale pravdivé slovo Huysmansovo, někdejšího velikého a zápasnélro
kritika vftvarného, o hnusné promiskuitě toho' čemu se pňezdívá moderní umění,
o obchodnÍ prostituci, stálo mně pňed zrakem pňi procházce těmito pÍeplněnfmi
sály a psalo se šarlatov1y'm plsmem na znesvěcené stěny. Všecko tu kĚičÍ' pÍekiikujo
se, lomozí, hledl strhnout a opít _ všecko vypočteno jen na chvilkové rozčilení,
uměl1l' a chvilkovf bengál _ nikde skoro uměnÍ, které toužÍ po tom' aby bylo
zbožně a dlouho a s radostl prociťováno, prom;fšleno o samotě. Počítá se vyloženě
a beze studu, se samozňejmou cynickou naivností, s otupělÝm okem a uspanou dušÍ
a liarikuje se proto soustavně _ jednou do smyslnosti a brutality, po druhé do
chicu a elegance, po tňetí do nervosy a absintu, po čťvrté do sentimentality' po páté
do vojáckého patriotismu _ po každé do nejlacinějŠÍho dráždidla. Karikuje se
skoro vždycky nechtÍc, sgmou duševní perspektivou, z nÍŽ se maluje a pro niž so
maluje. ' . Každf skoro umí tu malovat v mechanickém smyslu slova, a každf
skoro zneuŽívá toho do brutality _ to jest nejtrapnější poznání, které se tu brzy
trtvrdí v každém, kdo je pňesvědčen, ž,e uiděti není akt materiálnÝ, n}brž psychickf.

Jsou tu mallÍi, o nichž se nedá esteticky naprosto nic ňíci, poněvadž se tlmyslně
staví mimo estetickou sféru, mimo estetická kriteria. Tak ku pŤ. Rochegrosse, tak
ku pŤíkladu Gervex nebo Carolus Dttran - ti všichni chtějí jen upozornit, polehtat,
podráždit' pfekvapit.

Jsou tu ovšem takÓ v$jimky: na tento trh zabloudl každoročně několik umělctl
a ňada alesporl malÍŤtl, kteĚí majt umělecké aspirace a kvality a daji se kritisovati,
vyzyvají ke kritice.

všimnu si z nich několika, Jistě jen malého zlomku z těch, ktefl by toto zaslou-
ži|i' neboť jest již sniutnou vjsadou těchto nékolikatislcovych vÝstav' že zabíJeJÍ
vnlmavost a odívajl bezděky mysl korou lhostejnosti, jedinou zÁchranou od rttoěÍct
strakatiny a banality.

' 'Société nationale.. má svrlJ clou v Jednom pokoji, kam jest snesena posmrtná
vj'stavka Eugena Carriěra, vcelku, tušÍm, o pětatŤiceti čÍsloch. JiŽ proto stoJt
za návštěvu a ne jedinou, nfbrŽ několikerou. Jest mně těžko pověděti v několika
větách velikf svátečnÍ dojem z dÍla tohoto neobyčejného člověka, básnika, myslitele
i mallŤe, bytosti i složité, i rižasně celé a prosté. Jeho ňÍŠe není snad široká, ale zato .

hluboká do podsvčtnosti: jsme zde u základrl lidské bytosti, u elementrl, u pod-
statn:y'ch a mateŤsk1y'ch živlrl, kde všecko těsněji souvisi a nepŤetržitěji, celeji se
rozvíjí než v klamech děravé barevnosti povrchové. Jsme zde u stavu, kde se tká
jednotná látka lásky, sily i něhy, kde smysly majÍ samy sebou posvěcení psychickÓ
a až náboŽenské, kde jsou nejvěrnějšími dělnÍky lidského osudu: nejprostšt akty
Života maJí tu vel ikou obiadnost mystiky a nejtaJemnějších obětí. Mistr současně
pňÍsn:Í i sladkf, byl nrallÍem bolesti i něhy lidské slit;/ch v jedinou žizert vášnivého'
gesta, a vlc než malÍňem: sochaŤem, jenž je ctt i l  jal<o samu hmotnou lásku života




