
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



148 a hnětl je modelacl' která má cosi pratypického, pi.ísného, zákonného a mohutného
jako položené základy světa. Pňinesl svrij vlast,nÍ tvárnf čin: ryze osobnl a nové
pojetí vyrazovfch Íorenr. Není nic měkkého, nic slabošského v jeho dlle; napětl'
které napíná a váŽe jelro osoby' jest vášnivé, někdy až karikaturně velké: j,sou to
ma]ované víry a bouÍe cittl. Málokdy pokryl se básnÍk a myslitel s umělcem tak
cele jako zde: málokdo v moderní době vyjádŤil se cel1j tak čístě a plné, tak beze
zlomk mediem ryze tvárn1tm a plastickÝm. Poeta, myslitel, ano, a ve velmi
vysoké potenci _ ale i poeta i myslitel alŽit! a obrácen1f cele jerr k napojenl a ze.
sílení koňen uměIcoulch: to jest cudná ta sladkost, poslední harmonie, kterou zde
vyciťuju a jež si mne podmariuje. _ _ _

V sále pŤed t1m Besnard u rodinnf portrét v pňirodě koketuje s Angličany
z XVIII. století' jež by rád pŤeložil do modernějŠí a světlejší noty - ale nezápasí
s nimi váŽně a opravdově: nesnesl by ku pňíkladu soupefstvl Gainsborouglrova ani
na minutu' Nedaleko odtud.Jacques E. Blanche: i když sc mně zdával problematic-
k1rm a málo jadrnfm malÍÍem, z stával alespoř v mojí pÍedstavě člověkem vkusu;
nyní' kdy Jsem viděl jeho banální Žensk1/ akt na pruhor'ané polrovce, musÍm i o
tom pochybovaL. Lucien Sirnon má svoje kr'ality' ale neviclílrr jej na postupu, a Co'.
leÍ u pokus o obrození se zdá se mně spíš chvilkově zajímavÝ a pikantnÍ než plodny.
Gaslon La Touche vyvětrává vtlčihledě: smyslnost jeho začíná bfti někde jiŽ
i anekdoíová. V dost podobném poloŽení zdá se mně b!íi i Caro.Delluajlle.. pasir-a
pňevyšujÍ aktiva. TěŽištěm starého salonu des Artistes jsou tentokrát zajímavé
dekorace Henriho Martina, zajímavé pÍesto, že nedostupují chvály, kterou je vy.
zdvihl v ,,Revue b]eue.. Mauc]air. Martin je očividně z niŽší, méně plné a rytmické
sféry než Puvis de Chavannes, jehož jméno bylo pňi této piÍležitosti kjmsi vzato
nadarmo' Cítil jsem neustále, jak citovost jeho jest obmezena a nestačí dáti bohatého
rytmického těla jeho visi, trochu pilliš apriorní a akademicky dobré vrile. Velmi
zajímavé v razové prostňedky byvají u něho někdy zrazovány nedostatkem vnitÍní
něhy a psychickou ne prostotou, nfbrŽ splše chttdobou' Piesto některá pole drŽí
se na vrcholu toho, co podává salon.

MiIe Du|au také nedrŽí rovnováhu sv;/rrri pracemi svojí značné pověsti; její
dekorace pro d m Rostandriv jsou celkem konveněnějši a tápavější' neŽ jsem čekal.

René Ménarda dvě antické krajiny, určené pro Sorbonnu, bližÍ se opravdové
velkosti a noblese st,ylové. Z mladfch anejmladších zasluhují čestné zmínky rozkošnf
poeta-dekoratét Mauríce DenÍs' vracejícÍ se svÝm uměním k čisífnr pramen m
nerozdvojené minulosti, a malÍr krásné rasy Charles Guérin: to jest malováno ne
hmotou barvy, ale magnetismem nervové rozkoŠe'

Mezi sochaňi několik jmen jest hodno pozdravu nebo zmínky' Tak ffodín, kter '

vystavuje bustu clremika Berthelota: urnění, jehož klid jest jen zkrocenou silou.
Deieanouy sošky mají gracii nikterak planou a zvětralou. A Bourdelle je vždycky
z,ajÍmavf a nebanální, i když neurní ještě plně vyvážit bouii svfch nervri a svéIro
srdce  v  umě|cckou harmon i i .

V galerii Durand. Ruelouě

r'ystavoval v červnu soubor sv1y'ch děl znárn 'Švédskf fia|1t Anders Zorn s paLtlyttt
uspěclrem. Dilo Zornovo representovalo se tu ve velmi pŤÍznivém světle jako dllo
člověka, kterf ovládá neomylně všecky prostŤedky a zbraně svého talentu' někdy
spíŠe prudkého a utočného, neŽ opravdu hlubokého a silného. Zorn jest robustnÍ
talent, kter1/ ví, co chce, a bez rozpak a pochyb, ale i hez duševnl cudnosti dosahuje
toho, co chce, pňlmfm' někdy i pĎíkrym utokem. Vfrazové prostŤedky nemají pro
něho tajemstvÍ: ať jest to olej, ať akvarela, ať pastel, ať lept' všecko ovládá se
suverenitou velkého virtuosa, ze všeho, alespoř materielně, vykoňisťuJe plnf širokf
učin. Zorn dosahuje i tam, kde selhal ťrtok nejednomu modernímu mistrovi pŤed nÍm
- škoda jen, že vííězství Zornovo jest vždycky spiše hmotného rázu, jako podarenÝ
tour de force, a po druhé, že nedá se myslií často bez pÍedchtidcti' které snad pĎe.
konává, ale jichž piece dÍíve nlŽivá: vlastní tvr1rčí duchová sÍla Zornova, teplo jeho
duchové atmosféry, není právě veliké. Zvláštní robustní smyslnost dfše z celého
díla Zornova, ať maluje plavé animálni krasavice, nebo šťavnaté, vodou bohaté
krajiny nebo ať neomylně vytěžuje světelné problémy interiérové nebo konečně
interpretuje štětcem nebo leptem hlavy herecké, učenecké nebo .básnické: vŽdy
a vŠude jde mu skoro v lučně o animálně smyslnou nebo povrchově pitoreskní
a plastickou stranu věci - o jevovou objektivitu, která nenI znepokojena žádnfm
duševním nebo citovym, podpovrchov1im životem. Kde se pokouší o psychickou
intimitu nebo o sféru intelekt,u nebo myšlenky, nebo i jen rozechvěnějšÍho citového
a nervového života, tam všude se ztroskotává. Zde jest mez jeho talentu' spÍše
robustního než silného ve vlastním tvrirčÍm snryslu slova. Několik vystavenlích
drobn;fch plastik bylo spíš kuriosních neŽ vnitině nutn ch a zákonnfch.

U Bernheima mladšího

v Rue Richepanse vystavova] soubort}ě v květnu Vuillard, ntladf umělec vehti
krásn;/ch kvalit. Vuillard udivuje nejprve espritem a noblesou svého koloritu a pak
teprve okouzluje hlubším intimním kouzlem, které se skr;fvá netušeno pod nim.
I{do navštlvil pÍed p l čtvrtfm rokem v1fstavu Impresionist ve vÍdeĎské Secesi,
pamatuje se jisiě na Jeho interiéry, jež si zastavily na dlouho člověka bohatstvÍm
malíískfch emocí, které věděly sdělit' Byl to nevyrovnatelnli malíŤ modernÍlro
pokoje, zvláštní atmosÍéry zabydlenosti, kterj'dovedl vycítit Život věcí a Jejich Ťeč
sotva postiŽitelnou a dokonce již ne pÍenosnou do ]iterárnÍho Jazyka.NynÍ uměnÍ
jeho, |ehdy ještě vice napovídavé, jako by sllilo a šlo za uětšim vjrazem. Jsou tu
Ínteriéry zaplněné velikfm uměnlm prostornym, složitě a rafinovaně myšlené' které
žádají myšlenkovou práci i od diváka a upomínají na analogickou strunu v díle
Degasově. Jenže kde Degas jest monumentální' pňÍsn1i a pŤtkrj až do drsnosti,jest
Vuillard lyričtější' nrěkěI' stále náladě obětující. Jelro mosaiková teclrnika jako by
šla stále ještě za teplfmi detaily' které okouzlují a poutají jako šťastné nálezy.

Dále jes|, zde několik pokus o portrét, které však, zdá se mně, nedosáhly toho,
co clrtěly. Člověk vypadnul tu trochu nábytkově, Jest piíliš sloŽkou interiérové
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