
ProkleŮf malíň
PauI Cézanne

Neuim,bgl.Ii genius _ ostatně nezaleži na lom, D ležito jest ien'
že měl genia nebo spiše démona. A takoulm žije se těžko mezi
Iidmi. Nejen, že se s nimi nedohouof í _ a hdo ostatně dohouofi
sesnimi,  ledapandk z jej ich těs la? _ a le neporozumějí ani ,  co
od nich lidé chlěji: slt1ši ušude a ue ušemjen"*;:,::,Í"::;r;

PÍed lety a lety napsal Verlaine několik básnick1fch portrét ,
které shrnul pod název ,,Poětes maudits... Proklet1fmi básnÍky
byli mu kromě něho samého, ubohého Léliana, Vill iers de l'Isle-
Adam, Mallarmé, Rimbaud, Corbiěre, pani Desbordes-Valmore
- jména, kter;ich bys tehdy marně hledal v oficielních dějinách
literárních, jména proskribovaná a umlčovaná, a pňesto označující
samy v;ivojové hodnoty francouzské poesie. Jména lidí samotáŤ-
sky a v1ilučně oddanych kultu suoií krásy. vášnivě sloužících
suoií ChiméŤe, aé sluha již Revolta nebo Sen; lidí halucinovan1ich
svym uměním a zcela lhostejn;fch k poklesku nebo k surovostem
literární ulice. A piitom těch, kdož byli vyvoleni mezi mnoh mi
povolan1irmi, těch, jimž bylo Souzeno anticipovat rozvoj, vehnati
jej na nové dráhy, zažehnout v něm oheri svého šílenství.

Kdyby někdo chtěl napsat analogickou knihu portrétri ugi-
tuarngch, nesmělo by mezi nimi chyběti jméno, které jsem nade.
psal těmto stránkám'

Život tohoto člověka dá se zavňít do dvou, tÍi vět: tak byl
prost1il a cel;f, podoben v tom životu mnicha světce, vojáka nebo
veliké milenky. Cel;Í svrij život činil vlastně jen jedno: sloužil
svému králi, svému bohu, svému milenci. Vynoňil se na chvíli
v PaÍíži v době první kampaně impresionistické, měl svoji chvíli
slávy v uměleck1iich cerklech, zazáÍi| na chvíli a okouzlil na chvíli
a pak zmize|: zapadl do svého rodiště Aix v Provenci; nebyl
zrozen pro trh, byl zvolen pro celu. Zahim co impresionism
sváclěl bitvu po bitvě, zvolna prorážel, vítězil a nakonec byl



uznáván i oficielně, dostával se do museí a učebnic rnalÍÍského
dějepisu a tuhnul současně ve formuli a v techniku a nesl machry
a epigony - Cézanne' zapomenut skoro, žil na svém Jihu svrij
život milence a bohoslužebníka, kterému nebylo stárnutí, jemuž
každ)t den znamenal nov;i dar milosti, novy slib věčnosti.

Z mladší generace v PaŤíži neznal ho snad nikdo. Stal se
legendou pÍed svojí smrtí' V poslední době jeho života roz-
pomnělo se na něho několik mlad;fch, ne ze sentimentality,
n;ibrž z nutnosti _ a jen takové rozpomenutí má svrij zájem
a svoji cenu: rozpoznali v jeho clíle omlazující zárodky, jichž bylo
tŤeba schnouclmu rozvoji. Jeho díla začala se prodávat, o jeho
dÍle začalo se psát k nemalému pohoršení rozšafn;ich a usedl ch
kruhrl uměleckfch i kritick1fch - Cézanne stával se tím více
mÓdou, čím méně byl vpravdě chápán a čím méně se mu vpravclt)
rozumělo. Umělci byl cely ten rozruch jen čímsi nepohodln]im
a rozladn;fm. Uzavňel se jiŽ dávno pŤed světem, kter;f mu vždy-
cky znamenal ne mnohem víc než nudu, obtlž, trud. Nyní -
stáŤí velik;ich cudn1ich lidí mívá zvláště jemn;i sluch - vycítil
snad i v potlesku někter;i falešn1f tÓn. A pak: čpělo mu to nějak
všecko umrlčinou, jak jsem četl v jedrrom z ňídk1ich jeho list ,
a on _ on miloval život, ne život tržiště, ulice a novin, ale život
tiché meditace, svátek smyslrl a srdce' milost a kouzlo chvÍle.

Cézanne byl a bude vždy prostě Neklasifikovateln;7. Je Ťaděn
mezi Impresionisty, ale vztah jeho k nim byl vždycky dosti
vedlejšÍ - ano v mnohém, a ne nepodstatném, zdá se mně pŤímo
reakcí proti nim, Jsou-li oni analytiky, kteí.i rozkládají svět ve
vÍry barevn1fch skvrn, v pohybující se mrak, diferencují-li své
barevné zňeni tak, až berou barvě nakonec (jako novoimpresio.
nisté) všechen nerv a všechnu sílu _ Cézanne jest, primitivem,
milencem sladk1ich a šéavnat1ich, koÍenn1fch barev, veliké, po-
kojné, smyslné harmonie, bdsníkembarvy' Impresionisté milovali
barvu jen jako podklad a nositele atmosféry, Cézanne miluje
barvu pro barvu' Tam barevná analysa, zde barevná synthesa.
Tam metoda nebo formule _ zde instinkt a jeho milostné štěstÍ.

Impresionisté jsotr lidé moderní, liclé vědeckého dneška, poslední-

hovědeckehopok roku_boz i Cézannov i | eŽ i z an ám i ve tmě
času: jsou to prostÍednictvím Delacroixov1im, Daumierov1im

a Courtetov1i,m staŤí Italové a st,aŤí Španělé, jsou to staŤí Holan-

rlané, malíňi malé metody a velikého ingenia.

Tento člověk znal ve sv;ich chvílích tajemství barvy jako

snad dnes nikdo druh;i. Jemu byla barva sam1imi sty světa

a života: život hovoŤil k němu jen barvou.A víc: on mu odpovídal

barvou. Barvou vedl s ním svťrj šílen;i opil;i ' dialog, dialog z po-

čátku dionysk1i, kter1i se v poslední době vykvašoval patrněji

a patrněji 
" 

aiátog apállinski'. Barevn1f démon v něm vězel a na-

šep t á v a lmu_aonb l e s ku r y ch l e s l e do va l j e hone j s k r y t ě jš í
inspirace. odmlčel-li se tento našeptávač (a stávalo se to také),

stái zde tento člověk bezrad;i jako dÍtě _ tak bezrad1i, že ne-

věděl, jak pokryt kusy plátna vynechané prostÍed sqich obraz .

Byl trplně.násirojem svého démona, loutkou svého dramatu;

-oi't ri"i jako Blake a větším snad ještě právem, že jest pouze

sekretáŤem, auLor že jest ve věčnosti.
Byl sám instinkt, a zdá Se mně' že neměl jiné metody než

polouiědomělf instinkt. V tom jest všecka jeho stla, v tom jsou

í jeho slabiny..Proto mohl zbloudit na chvíle, ale nemohl se ztratit:

.,zaycty se nalezl. Měl svrij směr ve vlastni hrudi: v ní byl jeho

""ty 
o'ua. Prošel impresionismem' a snad v něm i něco ziskal,

ale nebylo to nic podstatného' Prvni jeho obrazy jsou v černé

man1iŤe, pozdější v světlé _ ale jest mezi nimi ještě méně roz-

dílu neŽ mezi dily černé a světlé man;fry u Maneta. Tak málo byl

tento člověk v metodě a ve formuli, tak cel;i byl v instinktu

a v intuici.
Miloval barvu pro barvu, byl komorním htrdebníkem barvy.

Jak cltí tajemství té a té zamlklé zelené, nebo oné svítivé oranžové

nebo té koienné žluté, vymyká se všemu popisu a všemu logické-

mu chápání. Tu jest prostě cosi jako erotickf vztah, pŤíbuzenstvÍ

rlvoji fysis. A celá struktura světa jest u něho v tom, jak vtékajl

do sebe barvy, jak se spňádají a prostupují. Řeklio jeho obrazech,
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že jsou kaleidoskopy barev nebo mosaiky barev, ale měli iíci:
architektury barev. Neboé jsou neseny rytmenr, siln1im větrn;Ím
rytmem: jsou v barvách vyjádňenou velkost,í, silou, zákonem.
Měl tajemství největších, jak spojit silu s něhou, b1|,ti odlišnfm
pii naprosté koŤennosLi, bez mdloby a sladkosti. Kde jiní do-
cházeli jemnosti ňeděním, dobiral se jí on hutněním, .'..,,ní pl,,o-
stí a šéastnou teplotou svého oka a svojí ruky.

Jeho slovo jest velikost. Dnešek zna| z něho skoro jen zátiší,
ale i ta zátiší, ovoce' ubrousky, nože, konve jsou větší než figury
jinfch: větší vnitŤní zvučící velikostí. Málokdo viděl jeho krajiny
a ještě méně bylo těch, kdo znali jeho figurálné práci' Ale komu
dostalo se štěstí spatŤiti z nich některou, pochopil jsi ihned:
velikf primitiv, velikf epik. Lidstvo jiné než dnešní žije na těch-
t,o pJátnech: jakési lidstvo pÍedhistorické, mythickol tytict se
stavba velik;fch horečn]ich sil a instinkt . A musíš mvslit na
sochaňsk;i paradox Michelangel v, na jeho kŤeč, anys prinuzit
si tent,o paradox malíÍsky, abys pochopil, že jde o ,,"".,,o.,ou
bouŤku instinktri ryze tvárn]ich, které deformují těla nebo splše
dom]išlejí a docelují jejich buněčnj. a magnetick1f organismus.

Cézanne jest nejrozhodnější nepŤítel všeho 
"u"ii.ti.kéhoilusionismu v umění: nešlo mu nikdy o žádné napodobení pÍírody,

o vyvolávání klam . Tento člověk nevkládal nikdy do uměnt žádné
vnější logiky a abstrakce _ sledoval jen poctivě á oddaně žhavf.
mi sqimi instinkty do posledních mezí jeho vnitŤní smyslnou lo-
giku, tkári jeho organismu. Jest básníkem opojeného uměleckoho
smgslu jako málokdo druh1f. Tento čIověk neňešil nikdy žádnfch
perspektivn;ich riloh a nenáviděI na nriž vrlbec každj' maltisky
uÍrp. Ne mnoho stará se někdy o ilusi prostoru 

" 
-''ohdy ne víc

ani o ilusi atmosféry. Jeho est,etika jest čistě idealistická: obraz
jest mu cosi svézákonného a svéprávného, umění ňÍší pro sebe,
Ťadou lrcnuencí. obraz jest, v první ňadě krásně pomalované
plátno.

. Vrací se tak k pruotnhnu vyznamu a určení obrazu: proto mu
Ííkám primitiv. Krása barvy, krása hmoty pŤichází 'no.',a ke cti.

Bjval proto někdy srovnáván s Monticellim, myslím, že ne
šéastně. Nejsou si více pňíbuzni než dva protinožci _ ale jsou

z jedné planety. Monticelli jest riplně melancholick;Í lyrik: chyt,á
pel chvíle a svátek srdce. Cézannovo umění jest daleko větší,
mohutnější: Cézanne jest heroick1i, stŤedově\i skoro člověk,
epik zašl;fch věkrl, zapadlf do doby, kdy píše se již jen zdrobnělá
literatura, do doby epigramrl, feuilletonri, umělecké žurnalistiky,
v nejlepším pŤípadě novelistiky a lyriky' obrazy Monticelliho
jsou smalty, kouzelné šperky, drahé kamení, Cézanne jest orga-
ničtější, bližší vegetativnému: básník barevn1ilch buněk a tkání,
nervového a magnetického šatu zemé. Tam lyrik kultivovan1fch
pozdních citri, zde epik star1fch a nejstarších instinkLt: plošng
princip malíÍskJ' dovedl Cézanne do posledních drisledkri. Dal
novf smysl něčemu, co bylo nejstarší prvotnou cellou malíňského
organismu.

Řekl jsem, že jeho dialog, privodně dionysk;i, vykvasil se na-
konec v cosi rižasně lehkého a zralého. Tak jeho provengalské
krajiny jsou zváženy na váhách zcela nehmotn1fch a rižasně jem-
n1ich, na váhách větrri a v ní zemsk11ich. To již jsou ne barvy,
ale halucinace barev: poslední riroda dlouhé kultury. A jak se
v tanci prostupují, znamená dílo velikého mystagoga. Vymyká
se to každé formuli: tak tančí jen osvobozen1i, odhmotněn1f
instinkt. Rozmar, kterf by byl zákonem, a zákon, kter;f by měl
sladkost milosti. . .

Velikli byl jeho vliv v mladou generaci.
K němu šli v poslední době všichni, jimž nestačil impresio.

nism. Impresionism tak širok1i v Manetovi, tak nervní a ve-
likf v Degasovi, tak sladk;il v Renoirovi, ztži| se, zestŤízlivěl,
zeschnul a ztrpknul nakonec ve vědeckou formulku, v lekci
barevné optiky a posléze i barevné chemie.

A zde začiná prisobení Cézannovo'
Cel;i jeho život, celé jeho dílo tvrdí, že umění nemá nic společ-

ného s mechanismem pokroku, že, činí-li se mu i na chvilku služeb-
nym, koňeny jeho organismu jsou hlubší a jsou jinde.

11 f Uclra prctrry 6



K němu šli všichni, kdož cítili, že umční jest kultem temn;fch
sil žir'ota. věci věčného instinktu, modlitbou prilnoční, osudem,
iracionálnem, věšbbou anebo kletbou' podílem démonov;im.
Všichni, kdož chtěji sestoupiti v něm k hlubší zákonnosti, opňíti
se o cosi pevnějšího, než jest dočasná vymoženost fysiky nebo
clremie. \,šichni, kdo toužili po návratu k ulastním zdrojrim,
lr vlastním tvárn;fm silám, k nimž, chce.li se dostoupiLi' tnusi se
jiti proti toku času. . .

Ti všichni šli lr němu, neboé on byl instinkt: jeho síla a veli-
lrost, ale i jeho zamlčení se a zrada ve slab;ich chvílich. Kdo chtěl
jíti jeho cestou,musil míti spolehlivé,věrné srdce ve vlastni hrudi,
svoje neklamné osudové hvězdy, jimiž mohl Ťíditi svoji plavbu.
Jeho Ťád, zcela vnitňní a nematoucí, měl jen jednu nev;ihodu: že
byl uliryt hluboko' sám koŤen organismu, nedosažiteln;i zeslabené
rozpoltěné. mysli.

ČtenáŤi t,ěchto listri známy jsou obdivné v;Íroky Gauguinov5'
o něm; a vskutku Cézanne znamená mnoho pro principy i praxi
Gauguinovu. Bez něho nedá se myslit jednu dobu Vincent van
Gogh' Vuillard snaži se zintimisovat jeho drsnou sílu a velikost,
Bonnard vyrovnat ji metodičtějšlm elementem -- oba jsorr jím

poclrníněni ve svém vznikrr i rozvo;i.
A vliv jeho není ani zdaleka dnes ještě vyčerpán' ba ani ne

opsán. Jednostrannč: velilr;i, paradoxní, charakterně tvrd;i, roz-
hodrr1, zdá se mi, že bude vždycky čněti z pŤíboje zmitan;Ích
rrměleckÝch vod jako pevná skála, orientační bod plavci, radost
a jistota unavenému oku a pochybujícímu srdci' Jesb rlokonalÝ
t,e svém druhu a zp sobu, sám naplněn;i jeho zákon.

Řikalo se mu všeobecně un artisté incomplet. To je trochtt
pohodlné a ne právě správné slovo. Prav;il opak jest pravdou'
on bvl umělec rižasně cel;i, tak cel;i' a zaplněn;i, že nemohl pŤi-
jnrotrb žádnÝ z vedlejšich elementri, jimiž umělci rostou obecné-
nru soudu do velikosti - vpravdě jen do šíŤky. Kdyby byl bÝva|
z rnéně čisté látlry, byl by se byval zdál věbšim. Takov" iest již,

zvylc estetického panmrrflismu, pod nimž clnes žijeme.

il|lss Ruth Sí Denis

Tanec obsafutie lajentstui |ohoto obrození, Mezi hročejetanečnice,
božskgsebeneuědomé a podobné samé píIrotlě, iejlž iest tutifi,
bdsnlk napiše suoji baser|. Charlec Moriee

I(clyž jsem hleděl na Miss Ruth, zdálo se mně, že všecky sny
básnikrl, filosofri i estetikri staly se na chvÍli skutečností a tělem.
Tanec jako akt nábožensk;i, a mystick;i, tanec jako rytmická
zkratka lids]<ého osudu, jako umění symbolické a tragické, jako
obětrii rikon naplnil se zde a projevil. Tanec Miss Ruth jest _
jako každé celé umění - podobenstvím, podobenstvím od-
hmotněného a osvobozeného instinktu. Instinkt,y, jinak roz.
štěpené v nás, roztňištěné a zatemněné, zmrzačená, podvedená
a oklamaná božstva, jednoti se zde ve svrij rytmickf typ, v nosi-
tele celosti a tím v dárce štěsbí. To jest očistn;f , uměleckg očist,nf
vÝznam Miss Ruth.

Velikf francouzskj' kritik Charles }Iorice vidí budoucnost
básníkovu v tom, že se stane poŤadatelem svátkrl života, obŤad-
níkem náboženství života, tv rcem a režisérem očistěné féerie,
jejíž taneční kolo obejme květinu i ženu, dekoraěni látku i verš,
a spojí k jednomu ťrčinu scenerii letní noci v starém parku i pan-
tomimické drama a filosofickf dialog: sny jeho jdou tu až k sta-
rfm Řekrlm a dále za ně až do orientu. A nejsou vlastni jen jemu:
byly sněny Ťadou nejlepších francouzsk1irch duchri, Stéphanem
Mallarmé lru pňíkladu, abych uvedl jednoho za všecky. Dáti roz-
kvésti v bohatě spletitou korunu dnešnímu osekanému pahflu
divadelnÍho dramatu, dáti mu rozbujeti zase v privodní stary,
složitf a bohat1i titvar, pŤekypěljl mízami a šéavami, a jednotící
všecky pruty a větve volně tryskajícich pudrlscénick}ich, básnic.
kÝch, tanečních, hudebních i mimickÝch a dekoračnlch. . .




