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I nf orm ační slou o tiuodem

Touto svojí v;fstavou chtěli jsme českému pňíteli umění vy-
tvarného podati v;i'vojovf obraz francouzské malby v devatenác-
tém věku. věděli jsme ovšem, jaké obtíže, skoro nepŤekonatelné,
staví se v cestu realisaci takového plánu, kter1f plně nezmohla
ani veliká oficielní centenálka v PaŤíži roku 1900; znali jsme, jak
těžko daji se získati ze soukrom;fch galerií díla mist,rri včera
ještě popíran;ich, znichž stali se skoro pŤes noc uznaní klasikové,
díla, jichž cena v několika letech namnoze se zestonásobnila,
díla, po nichž jest dnes stoupajíci poptávka v Evropě i v Americe.
Věděli jsme, že sníme krásn;i sen, kter;fr zredukuje skutečnost,
v rozměry daleko, daleko skromnější; pňedvídali jsme, že uskuteč-
nime z něho sotva více než několik zlomk , tŤíšé. Nebylo nás
tajno, že budeme musit upustit od mnoh;i'ch jmen a snad nej.
větších a nejdražších, od mistrri, kteŤí jsou skoro vesměs v pev-
n]i.ch rukou a z nichž šéastn;i majetník neprijčí do cizího dalekého
města neznámému uměleckému spolku ani posledního odštěpku;
netajili jsme se |im, že mnoh;ir mistr nebude v naší v;Ístavě za-
stoupen šéastně, díly nejlepšími nebo typick;i'mi; byli jsme pňi-
praveni, že budeme musit slevit a mnoho slevit se svého snu;
tušili jsme mezery a ne malé mezery v díle, jehož jsme se pod-
jíma l i .  .  '

Nevzdali-li jsme se pŤece svého snu skoro šíleného, bylo to
z dvojí rivahy: pňedně proto, že jde o vystavu v;iznamu v;iijimeč-
ného a nevšedního, o opravdové dílo kulturní, o klasické moderní
umění, nejvyšší statek dnešního člověka, o nejkrásnější činy,
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které vykonal moderní duch _ o v;fstavu, která nemťrže pŤejít,
bez hlubších stop naším veŤejn;im životem, alespofl u lidí vníma-
vějších, pŤístupn1fch umělecké myšlence moderní. A po druhé
proto, že jsme si ňekli: je-li dnes taková v;istava krajně obtížna,
bude snad za deset let vťrbec nemožnd, poněvadž mistÍi, o néž
nám jde, vkotví se ještě pevněji do historie a obrazy zaklíní se
ještě hlouběji do galerií veŤejn;ich i soukrom;ich. . .

Tedy: carpe diem!
A pŤes všecky pŤekážky pÍedkládáme dnes veňejnosti v;istavr;,

která, nepodává-li i cetg v;i'voj francouzské malby v devatenác.
tém věku bez mezer, napovídá a ilustruje jej alespoĎ znamenitě
u celkouém charakt,eru a mriže b;i'ti myslícímu pozorovateli pro-
naem' pňedsíní do chrámu moderni umělecké Myšlenky.

Dva geniové, kteŤí stáli u kolébky moderní malby XIX.
století, dva velicí protagonisté v uměleckém dramatě moderním
- dva protinožci, bez nichž nedá se myslit,i uměleck;.i dnešek,
Ingres a Delacroir, nám scházejí. _ Neoddávali jsme se ovšem
ani chvilku ilusi, že by bylo možno něco od nich získati, a pustili
jsme je z rozpočLu t,ím spíše, čím větší jest jejich dílo: potŤebo-
vali by samostatné v1fstavy, aby se ozŤejmil jen poněkud jejich
v;iznam, v;iznam vlastních pabriarchri a praotcťr dneška.

Prvni mistr, teprve dnes doceĎovan;f a chápan , největší
kreslíŤ všech dob, kter; dovedl uzavňíti do jedné linie cel;f svět,
rozen;i klasik, dědic iecké duše, jest velik;i Nečasov1i ve svojí
době i  dlouho potom a většinou i  dnes ještě.. .  Umělec nejvyšší
kázně, kt,erjr se zdá povrchním duším chladn;fm a suchym, kdež-
to vpravdě jest jen piísn;i a cudn;i, jako jest, pňísna a cudna každá
síla. Dlouho viděli v něm jen doktrinu a systém - doktrinu, jíž
se buď vyhj'bali nebo kterou pokládali za prospěšnou - nyní
začíná se v něm vidět osobnosÍ, osobnosť vystupĎovaná vlastní si-
lou v typ.A zásluhu o to mají právě nejmodernější z moder.
ních: Degas a Gauguin. Pochopili, že, má-li se pŤekonat natu-
ralism, musí se pňekonávat z Ingresa a Ingresem: stylem, syn-
thesou, arabeskou vepsanou v obraz.



186 A druh;|', Delacroix, vlastní moderní ingenium malíÍské,
které dalo nové době dědictvím svoji jedinečnou sensibilitu
malíŤskou, lrteré stvoŤilo v;irazovj' jazyk modernímu malíňst,ví:
kresbu volumeny, komposici dramatického pathosu, pohnutou
vášeĎ bohaté kulturní duše, do níž se hrnula Krása ze všech di-
vadel pŤílivem. Dal modernimu malíňství barvu a víc neŽ barvu:
světlo;na jeho obrazech po prvé svítí slunce po dlouhé době a no-
qim svitem; pŤebíjí Benátčany, clom1fšlí Benátčany, jde za ně;
stvoŤil nejen dramatiku barvy, stvoŤil i její tajemnější lyrickou
něhu. Nádhera zatápí jeho díla - ne nádhera vnějšková, n;fbrž
celre z vnitra, z bohaté duše vypr;.ištělá. A vedle dramatického
pathosu i smysl pro intimitu, pro klid a melancholii meditace;
komu to nepověděl jeho Alžírsk;ir harém vLouvru? Porněrkbarvě,
i u největších mistrri pŤedtím vnějškov;i a objektivn , stává se
u něho docela intimní, subjektivně erotick;i. Tu jest udeŤeno po
prvé na tÓny ryze drrešní, a udeňeno tak silně, uvědoměle, že

stojíme pŤed Delacroixem jako pňed vědom;Ím otcem bolestného
dneška.

První veliká historiclrá figura, již objímá naše v1fstava, jes|

Daumier, Nevím, jak lépe bych vyst,ihl jeho vyznam a rozdíl
rnezi nÍm a Delacroixem,neŽ ňe]rntr- l i :Delacroix jest skrznaskrz
básník, velik;i, jedineču1i básník, Daumier prozatér, ale prozatér
rázu Balzacova, moderní obr, spoutan1ir Titán _ praotec yší

modernosti. Daumiera znali donedávna jen jako karikaturistu-
kreslíť'e nebo litografa; teprve poslední Centenála, kam opatŤil
Roger Marx skupinu olejri mistrov1irch, ukázala, objeuila Dau-

miera širším kruhťrm jako velikého malíňe' jednoho z největších,
jehož hodnota a v1iznam není menší než vyznam Goyťrv a jejŽ

vnitŤní spŤíznění staví v mnohém těsně vedle Michelagniola.
Řekl bych, že jest srrad největším geniem grotesknosti, ktery

se kdy narodil _ a grotesknost jest jen rub pathosu; náleží
k poesii jako rub k líci;největší básníci, jako Dante a Shakespeare,
nedají se bez ní myslit: velikost jejich jest v tom, že ji cítí a vědo-

mě vytváŤejí. Jejich smích děsí: a smích Daumierriv jest straši-

deln;|., po|,vornost jeho figur grandiosní. Jeho slovo jest velikost:
pod jeho štětcem stává se bída, psota' podlost, hnus moderní
čímsi velik;im, klasick;fm, pŤísn1ym; Daumier má velikost Rem-
brandtovu nebo Michelagniolovu, velikosL ryze tvárnou; tento
člověk dělal z moderního lidského bláta, co dělali Řekové ze
svlf-ch mramor .

Řekl jsem Balzac moderního malíť'ství a opakuju to slovo:
cluch, kterÝ ucleňil na celé rudonosné žíly, na bohatství tak
ohromné, Že musily se zorganisovat celé generace a školy, aby
vytěžilv racionelnčl, co on utušil a odhalil silou genia - t,am
traLuralism, zrle impresionism. Na místo apriorní krásy cha-
rakter - v tom jest moderní v;ivojov;f v1iznam Daumierriv.
Jest praotcem impresionismu: vitlí všecko v bleskovém osvětlení,
podává všecko v podstatě, v synthese, v zkratce; domÝšlí jinÝ
svět z nápovědí a impulsri světa t,ohoto. Ne impresionism
v pomíjivějším v;|'znamu techniky a školy, ale impresionisrn
jako zpŮsob ducha a zor na pňírodu a Život musi se odvozovat od
něho;a v tonrLo širším smyslu kryje se tak skoro s cel1im moder-
ním uměním. _

PŤedchťrdcem impresionistťr, kteňí tvoŤi vlastní kírdr naší
v1istavy, jest tragická a vysoká figura Monticellílto, vznešeného
šíIence slunečnélro , Z jeho tragického osudu - Monticelli žil v nej.
větší chudobě nezrrám v N[arseilli, prodával svá díla po dva-
cetifrankrt a zemňel neznám - vypi'edl Mauclair nejkrásnější
f igurtr svého ,,MěsLa st 'ět la.. ,  Br ignona; dílo jeho jest zázrakem
nralíŤského insLinktu, samy barevny skvost, drahokamová mosai.
ka: Monticelli jest k]enotníkem barvy' Veliká hudební duše žila
v totnto opuštěném starci a stvoŤila si jin1ir záňnější svět, než jest
tato ubohá temná barbarská stavba: ve sv;ich obrazech ustrojila
si féerie krásy a něhy, jak;;ch nezi.el žádnf dvúr královsk;í a park
knížecí. Z hustého t,ěsLa barevného, které zhnětl a nanášel prstem
na desku, stvoŤil svět nejduchovějšich snťr, svět gracie a milostné
něhy srdce i oka, s nímž dá se srovnat jen svět velikého erotické-
ho snivce XvIII. století, Watteaua. _



r88 ,'Technika jest osobnosti.., zní jeden axiom Wildriv; platí-li
kde plně, jest to v umění v1i,tvarném. Musí se mu jen správně
rozumět; technika není recept ani hmotnjr trik nebo naučená
formule, technika jest hmotn]i7 ekvivalent charakteru, znakové
písmo, podpis ne ruky, ale zraku nazírajícího a hutnícího všecko
pod určit;im jedinečn;iim rihlem. Jsou techniky frázovité a rozťe-
děné, malicherné a piplavé, lisavě umdlévající, zavilé a odpudivě
neurasthenické - a jsou jiné: jadrné, charakterné, hutné, nervní,
kŤepké, horké a bezprostÍední jako pevn chod krásného mladého
těla nebo velkodušn;ivzlet písma upňímného, čestného člověka.
Co činí nám drahé impresionisty, není formulka plein-airová, ani

formulka o rozkladu a skladu barevném, nyl:rž tento viel;i ruko.
pis, tento krásn;i charakter vnitŤní celosti a nerozdělenosti, vášni.
vá nervni inspirace jejich díla: krásná poctivost a síla jejich osob-
nost i .

V impresionismu viděli jeho vrstevníci formuli, o niž se pŤeli,
kterou potírali nebo hájili; a formule impresionistická není o nic

méně problematická než kterákoli jiná formule umělecká. My
dnes hledáme a nalézáme v impresionistech osobnosti _ cosi, co
se nedá v umění oddisputovat, co ztistane, pokud potrvá umění.
Ta trocha, kterou se lišili od velik;ich star;fch mistr , zajímá nás
až na druhém místě; na místě prvním hledáme a nalÓzáme, co,je
pojí se vším velik;fm uměním západním. Plein-air, malba jevú

světeln;ich a atmosférick;;ch, snaha zachytiti nuanci a prilt,Ón
charakterisuje jen některé a někdy je spíš obmezuje, než charak-
terisuje; někteÍí jsou silni ne svojí formulí, ale vedle ní nebo i pŤes
ni (platí zvláště o neoimpresionistech), ale všichni jsou silní svojí
poctivostí, svojí tvárnou silou a ryzostí, svojí v;itvarnou kulturou
a čistotou zrakovou i duchovou.

Nejv1iše ze skupiny zvané impresionisbická stojí Manel, Jest"
nejširší, nejbliŽší star1im mistrťrm, Halsovi a Goyovi; pozdější

impresionisté pojímají pravdu malíŤskou, neni pochyby, mnohdy
pňíliš rizce (tňebas ryze)' pŤíliš analyticky; specialisují se, uzavi.
rají se v odbory, které vytěžují soustavně: NÍanet nemá nic ještě

z téLo specialisace _ opravdovy, šír;17, geniální duch, ktor1f maluje
z počátku t,emně se stejn;Ím charakterem, se stejnou silou, stej.
n;Ím v1irazem i nervem jako na sklonu dráhy světle a plein-airově;
neboé není odvislf od hmotn1fch látkoqjrch obor , nevssává
z nich do sebe v,!raz, n;ibrž zalévá je a pŤepodstatĎuje je sám
plností a horkosti svého vnitňního života. Má vlastnosti duchri
největších: noblesu a klid pňi veliké síle a ritočnosti, kulturu
uuědomělého charakteru, lrtery si vlastní všecko, čeho se sv1/m
Lypick1im zpťrsobem dotkne : opravdoqf uměleckf grandseigneur,
tak samozňejm1i ve suém zptlsobu jako kter;ikoli star;1i velik1i
mistr ve zpŮsobu jemu vlastním.

Jiná osobnost z impresionistického kruhu, ne snad tak vysoká
jako Manet, ale žasně celá a v)irazná, jesL Renoir. Renoir, nej-
francouzštější ze svého kruhu, zachránil všecku sladkost a plnost
malbg ve vlastním smysltr slova pro novou techniku a metodu
Monetovu: jest malíŤ v rizkém snad smyslu slova, ale víc malíŤ
než jiní, plnozvuk1ir jako žádn1f z jeho druh , malíŤ tepl;i, hutny'
zaplněn;f, malíÍ nejdokonalejší, nejkrásnější látky. Teplo krásně
organisovan;jrch těl dfchá z jeho obrazťr: šéastná fysis zpívá tu
píse , jejíž harmoničnost zdá se b1iti skoro anachronismem
v dnešní době zoufale a vzbouŤeně ohyzdné _ zddla bg se ana-
chronismem, neb;tt plnou uměleckou pravdou. Váže impresio.
nisty francouzské s krásnou národní minulostí, s osmnáct;Ím
stoletím francouzskym, a hloub ješt,ě do veliké minulost,i: pňes
Fragonarda s nik;fm menším než s Rubensem. Renoir b1ivá na.
zyván malíŤem, kter objer'il moderní ženu, malíňem její gracie,
jejího kouzla šéastně smyslného - rád bych k tomu jen dodal,
že u ženyvíce než kde jinde slovo,,moderní,.znamená jen zv]ášé
intensivní uvědomění si její pravěkosti a bezvěkosti.

Monet jest vlastním tvrircem impresionismu jako školy
a techniky. Vyšel z Maneta - pod vlivem jeho namaloval Ťadu
obdivuhodn;fch věcí figuráln;i'ch _ a bral od něho, ale domyslil
jej také technicky, vyvodil z něho dťrsledky, usoustavnil jej'
Monet dom;išli kulturu oka, vyhrocuje ji někdy již jednostranně:



190 obmezuje se již v;ilučně na zbystňené oko a na energickou ruku,

sledující každ;i jeho pÍíkaz, každ;Í jeho ritok. Jest velik;1i umělec-
k11i pedagog, ozdravova1.1 g v.-/chovatel oka moderniho člověka:
zbrojí je k rikolťrm, které byly cizi generacím pňedchozím. Po-

stavil se první ťrplně na své nohy; odpoutal se od uměleckÓ
tradice jako nikdo pňed ním a - vyznamn i osudnj' rys, novy
v malíŤském qivoji evropském - v pochybách utíká Se o po-
moc již k vědě' k optice i k chemii. Intuice ustupuje pÍesné a za-
ručené metodě, vědeckému drikazu i prlikaznosti: oď něho vede
rovnou cesta k neoimpresionismu. Velikjl robustní talent, vlastní
ouvrier školy, bliŽší naturalismu než pňedešlí impresionisté'
rozumíli se naturalismem (a jen tak má to slovo vŮbec smysl)
odpor k tradici, konvenci, komposici. V mladších letech dovedl
zachytiti často lyrickou atmosféru, poesii krajiny jako málokdo
druh;i;později jde mu leckdy jen o konstatování rozdíluvosvětle-
ní: vědecky objektivnjr zájem pŤevažuje subjektivnější živly.
Má serie obrazťr o t'émž sujetč, kde chytá priltony a čtvrttÓny
světelné, pravdu prchavého jevu - impresionisLa v pojmovém,
etymologickém smyslu slova.

Cézanne, ani ne pŤed rokem zemŤevší' vděčí za leccos v techni-
ce Pissarrovi, ale ne za nejpodstatnější, za uměleckou strukturu
svého charakteru: zde dali mu daleko víc Courbet, Delacroix
a hlavně Daumier. Jest v mnohém tich1irm protestem proti im.
presionismu, proti jeho analyse a specialisaci; dílo jeho pňineslo
korektiv impresionisnru' kterému porozuměli nejmladší' kd-vž
impresionism začal tuhnout ve formulku' a v němž nalezl nor'y
rozvoj stravu pro sebe a svoje cíle. Cézanrre jest primitiv, milenec
šéavnat;ich, siln1ich koňenn;ich barev, j"ž impresionism na-
konec odnervoval svojí nekonečnou diferenciací; kde impresio-
nismus zabloudil clo slepé uličky, kde hnal se za zdrobněl;im
a zdrobůujícím, kde chce chytat p ltÓny a čtvrttÓny, vraeí sc
Cézanne k celku, k sgnthese; primitiv, jemuž jest vlastní zvláštní
velikost a celost zŤení, které uponríná svojí konkretní jeclinečnou

krásou někde aŽ na rozlroš hmatovou. Ne šír1f heroick;i duch,

objímajíci poesii a pathos doby, n;|'brž vášniv;i zapálen;i malíň.
sky instinkÍ, umělecká intuice, umělecké íngeniumjest Cézanne;
jest, těžko ňíci, je-li velik;f, ale nelze pochybovat o tom, že jest
rgzi a poctiv;1i, ryzí, jako musí b;iti vŽdy lidé, u nichž hledáme
opory v dobách kolísaqich, zrazenych, rozpoltěnjlch a zeslabe-
n ch, jako jest doba dnešní. Gauguinovi znamená neselhávající,
bezespornou jistotu; bez Cézanna nedá se myslit jednu dobu ani
Van Gogh; Vuillard a Bonnard rozvádějí často jen jeho stěsnanou
sí lu .  .  .

K impresionismu b;ivá počítán Degas, ale velmi mal;Ím
právem, vlastně jen náhodností vnějškového sdruŽení, okolností,
že vystavoval s nimi' Vpravdě jest tento velik1f samotáň reakcí
proti impresionismu - reakcí rozuměj v uměleckém smyslu,
reakcí. jakož jest protičasoqi ve vlastní podstatě každy velik;i
tvŮrčí čin, kter;f poráží a zvrací všecky tak zvané vymoženosti
časové a pokrokové. Ingres, Daumier, staňí Primitivové italštÍ,
liažd;i z nich sv;im zp sobem, pňispěli k látce jeho uměleckého
charakteru;' ale forma jest vlastním dílem jeho ducha, ducha
jedinečně trpkého a silného, kter1f dovedl svoji lásku ukr;ft pod
krun1fň nenávist i  a misanthropie - nejcudnější z cudn;tch...
Jeho slovo jest velikost a to znamená komposici a styl - ale ne
komposici italskou, tradiční, podle geometrického receptu, njrbrž
komposici ryze osobní, momentní, stavěnou ne z linií, n;fbrž
z prostorri A styl ne apriorní, nybrž empirick;í,: všecku ošklivost,
bídu, kŤeč, grimasu moderního žir'ota vyhnanou v grandiosnost;
synthesu ne pohybu pro pohyb, nybrž pohybu pro charakter:
pohyb, kter;i shrnuje cel;f charakter' typické gesto, osudové
gesto. Momenty, jen momenty Života, ale vybrané: ty, v nichž
se kamení...  Degas není jen moderní klasik, jest víc: lr lasik
modernosti. StaŤí ryli na mince hlavy božst,ev; stejně tak rnalo-
val Degas masku modernosti, ale pravidlem na materiál nejkŤehčí.
Člověk pln;f tvaru, jehož obrazy jsou pňímo (nemám jiného slova)
napěchovány formou. Je to svého zpťrsobu Flaubert - ne ovšem
Flaubert ,, Salammbo,, ,nybrž Flaubert ,,Senbimentální v;fchovy..



_: jako z jeho románu vykrájel by dnešní spisovatel deset,
dvacet knih, tak také v jednom obraze Degasově jest zhuštěna
Íada prriměrn;fch pláten.

Impresionistické hnutí není opsáno jmény několika velikánri,
jež jsem v;fše charakterisoval: tvoŤí je ještě celá Ťada siln;i'ch
a poctiqich talentri, malíňri krásně a jemně organisovanych,
tŤebas menšiho rozpětí kŤídel. Jmenuju z nich jen ty, kteŤí jsou
zastoupeni na naší v1fstavě: Jongkinda, druha generace let tňicá-
t;ich, v němž ocenili až impresionisté pÍedchridce a pŤipravo-
vatele cesty; Lebourga, solidniho maliňe, kterf se stará více než je-
ho druhové o L.zv. malíÍskou krásu v starším smyslu slova; dále
zvláště rozkošného Sislege, vlastního krajináÍského lyrika školy,
básníka krajinné nálady, a krásně znepokojeného, poctivého
umělce Pissarra, kterj poučil ve svém dlouhém rozvoji jednu

chvíli Cézanna a podepňel druhou chví]i novoimpresionism tím,
že pŤijal v rozhodn1f moment pointilistickou techniku. A pak
podtrhl bych rád ještě dvě Ženská jména, z nichž první jest mně
zvláště drahé: Bertu Morisot,ouou a Američanku Marg Cassatto-
uou. Berta Morisotová byla víc r'ež žákyni Manetovou, byla jeho

druhem a pňítelem, jenž měl vliv i v jeho tvorbu: umění Maneto-
vo stykem s touto velikou dámou a básníÍkou velkosvětského
kouzla nabfvá charmu, stává se pružnější i graciesnější; její

světlé ženské postavy vyvolávají ve mně vždy svojí kŤehkou
něhou vzpomínku na Goncourtovu ,,Chérie...

Z druhé, mladší generace impresionistické, která nezanedbává
komposice a chce spojiti ritočnou sílu temperamentu s int,imnějši
mi duševními kva]itami, stťrj zde jeden za všecky, Mau|ra,
malíŤ jadrného zdraví. -

Neoimpresionismem vniká do umění po prvé vědecká metoda;
umělci poučují se o procesu vidění u fysikťr a chemikri, u Chevreu-
la a Helmholtze. Jde o novou techniku, kterou zastancové její

odvozují od největších moderních malíŤťr, Constabla a Delacroixe,
tvrdíce, že jen logicky a drisledně dom šlejí, co jest zde již in

nuce. Technika neoimpresionistická žádá, aby barvy byly na-

nášeny v mal]i'ch dílcÍch, bodech, kupkách a aby malíň používal
nemlsen;ich čist]ich barev spektráln;ilch po zákonu o komplemen.
térnosti. Jak patrno, jde o dosažení největší možné svítivosti
a čistoty barevné, o pohyb, lehkost, tok, o odhmotnění obrazu.
otázka, pokud theorie techniky neoimpresionistické jest správna
nebo nic, jest s uměleckého hlediska vedlejší. Umělecká kritika
musí se tázat jen jedno: pokud jest takováto technika unitíní,
nutností tomu kterému talentu, pokud jest v razem jeho charak-
teru a pokud dovede jej projeviti v typické umělecké dílo, po-
dávající beze zlomkri, co chtěl a po čem toužil.

Tvtircem nové impresionistické theorie, i umělcem, kter;i jí
první užil na svoje díla, jest pŤedčasně zemÍel1f Seurat, umělec
jistě znamenité síly tvárné, nesen;Í vášnivou touhou po novém
uměni monumentálním, hnan cel1i'm rázem svého talentu
k velkému plošnému umění dekoračnímu. Cel;i' život jeho byl
houževnat boj o veliké umění; ve chvíli, kdy se mu velmi těsně
pÍiblížil, zemŤel, nepodav posledního nev;ivratného dťrkazu
o nové komposici, kterou by s sebou nutně pňinášela neoimpresio-
nistická theorie, byloJi by jí racionelně pracováno'

Velmistrem školy neoimpresionistické a obhájcem její theorie
činem i slovem jest dnes Signac, bez odporu velik;i' malíŤsk;'f
talent. Úžasně jemné oko půedurčilo Signacovi jiŽ samo sebou,
že se obmezuje na menší plochu, na obraz nástěnn;f, kter$ ŤešÍ
s neobyčejnou distinkci. V nejlepších pracích jest Signac zna-
menitfm zduchovnitelem krajiny;jeho obrazy jsou díla velikého
malíÍského purismu; nadechnutá oblaka světelnfch atomri nesou
se plátnem a pŤipomínají svět čistší a jemnější, vzdušnějši, svíti-
vějšÍ a lehčí, než jest svět, v němž obyčejně žijeme; tyto obrazy
vibruji jako světelná tichá hudba z vyšší jakési podnebeské sféry.
Úzkostlivě čist,ot,né jest toto umění, čistší než vzduch, kterJr
pravidelně dj.šeme'

Do skupiny neoimpresionistické ňadí se z malíŤri naší v1istavy
ještě Cross a Luce, velmi zajímaví krajináňi, a Belg Theo Van
Rgsselberghe, jehož dekorace prochvívá bohatf rytmus. -

13 B|iti.cké p|ojcry a

193



194 Veliké utrrěrrí morrurnerrtírlné, umění plošnÓ a dekoračni jaltr.l
poslední cíl vší malíňské snahy tanulo také pĎed zrakem dvou
velik;ich nešéastnych pňátel, Vincenta Van Gogh a Paula Gau-
guina,jako osobnosti i síly umělecké nejv1Íznačnějších z poslední
fáze francouzské malby' Život obou byl dramaticky pohnut;Í
román, vyplněn;f cele vášnivou, sžíravou láskou k nejvyššímu
v umění. Současně se Seuratem ritočil Gauguin na jeho cil, nu
stvoťení nového dekoračního stylu, nové monumentálné malby,
ale cestou opačnou cestě Seuratově. Dlouhá jest jeho vyvojová
dráha; vyšel od Pissarra a Moneta, byl na počátku modernistou,
aby skončil jako krajní synthetik a zdánlivě barbarsk;i exotik.
jako velik;1i dekoratér, jehož i rrejmenší plátna jsou prochvěrra
jedinečnou slavnostnosti a klenou se jako krásně sroubené klenby
z barvy a linie _ plošné umění promluvilo tu posledni své slovo.
Cesta k tornuto cíli vedla pňes Degase a Ingresa, pňes liniovou
arabesku. V poslední tahitské době - žel tuším nezastoupené na
naší qistavě - obětuje ploše všechnu interesantnost: nestará se
o světelné efekty a hru valér , pomíjí všecko, co by rnu mohlo
roztŤíštit konečn;i dojem šéastného hlubokého klidu; nedrobi se,
koncentruje se. PrisobÍ velikou nelomenou silou plochy, napl-
něné hutně a jadrně krásnou čistou barvou - velilr šéastn;Í
primitiv. A qfsledek: veliké, šťastné, uklidĎující umění, zra.
lá krása, lahodná pastva a spočinutí uštvanému modernímu
zraku.

V an Gog h j e prostě Neklasifikovatelrr]ir : náplĎ šílen;i'clr, bolest-
n]ich drav1i'ch plamenri malíňsk1ich, jež chtěly obejmout a pro-
svítit cel;i svět a sežehly tělesnou schránu člověka, jenž ji rresl;
Meier-Graefe, kteqi mu věnoval rrejkrásnější kapitolu svojí Ent-
wicklungsgeschichte, praví kdesi dobŤe, že by se neměl vribec
vykládat a opisova| urněleck;fmi pojmy. Van Gogh podává
opravdu někdy méně a častěji více než umění. Co maluje, nejsou
obrazy určené k qfzdobě našich bědn;fch nebo zmeliorovan;Ích
bytr1 - jsou to činy nebo zločiny, botrŤky krásn;ich, siln;,Ích
smyslťl, tragick1i osud jeho velikodušné povahy. Jeho nralby,

zdálo se mnč vžcly, jako by byly zryty a ožehnuty bleskenr;
zdálo se rnně vždy, že se z nich kouŤí - takov1fm sehnanynl,
rtervov m napětím, takovou mlunnou atmosférou energie jsou
rrapojeny. Ano, to maloval člověk. kter;i neuměl opatrnicky rra
sobě spoŤit, kter nedovedl se nevydat pÍi každé pŤíležitosti cel;-i
clo vlákna posledního koŤene. \/an Gogh jest malíŤské ingenium
tak v;Ílučné jako Monticelli, jehož tak šíleně miloval; jako
l{onticelli maluje i Van Gogh divolrou clikánskou hudbu, jest sou-
časně barbarsk;Í i rafinovany, s místy chvilkové nesmírné milost-
né rrěhy - ne slabé, ale silné. která dojímá proto clvojnásob'
Ale Monticelli jest vedle něho i měkčí' i uŽší, i ležérrrější; Monti-
celli člověk lyrick;i, Van Gogh člověk tragick-v; tam člověk jiŽní
rasy, zde Sevei.an, tam iLalsk;i rozkošník, zde duch v podstabě
rráboženslr;i. jemuž jest urnění v;irazem poslední naděje i posled-
ního zoufalství, mostem, jimž se spojuje s druhgm bÍehem, cosi,
čím se modlí i rouhá současně' Největší titáni malíňství v něm
ožívají a se prodlužují: Daumier, Delacroix, l,Iil let. Jako }lil let
jest ve sqich figuráln;ich kusech r,elik}-, váŽn11i epik, pŤísnější
ještě neŽ velik;i malíÍ francouzského sedláka; více neŽ on akcen-
tuje Van Gogh strukturu, vystupíovává ji aŽ v monumerr.
t,ťrlní' . .  ohyzdnost, Íekne měšťáckÝ estet ik, charakternost,
ť.ekneme my.

Na v;'}stavě naší zastoupen jesL také velrni zajímar,;i pŤitel
\ran Goghriv i Gauguin v, člen druŽirrv Pont-Avenské, Bernard,
kter pozděj i  dal se i inou cestou. -

Z posledních tendencí a snah, pokuci se již r'ykrystalisoval;,
v pevnějšÍ uměleck1i'ťrtvar a pÍinesly oelá a rozhodná díla umě-
lecká, uvádívá se obyčejně intimism. Rozunri se t,im umělecky
směr, kter..,Í pňináší buď reakci proti impresionismu nebo
korekturu jeho' Impresionisté obmezovali se qilučně na zostŤené
oko, pokud vidí a tlo vidí z pozorovaného objektu _ zavrhovali
vzpomínku, cit, fantasii a jiné subjektivné složky |,v rčí práce.
l{alovali prima pňed pňirodou, r,ázali se jí někdy aŽ do jedno.
stranrrosti. Mladši generace pochopila i stinné stránky tohoto



asketismu, kter.f potlačuje mnohé náladové a psychické kouzlo,
jež nedovede plně nahradit zraková 1ilučnost a bezprostÍed-

nost. Po otevÍené pÍírodě zalité pln;Ím hork1fm sluncem, kterou

milovali a malovali skoro v11ilučně pozdější impresionisté, pŤišli

mladší malíÍi na chué zase šeru, kouzlu uzavŤen;ich interiérrl,

umělému osvětlení, kulturnímu a velkoměstskému parfumu;

pochopili, že citová nebo literární narážka a pŤipomínka nemusí

zeslabovat malíŤskou a zrakovou hodnotu obrazu, Že mriže ji

naopak obohacovat a stupĎovat duchovějšími jemnějšími asocia-

..*i. Ji'.í reagují proti analytičnosti impresionismu, hledajíce

ze zrakové empirie cestu k stylové monumentalitě a dekorační

síle. obojí shodují'se vtom, že resultáty impresionismu pÍehodno-

cuji, že z nich chtí raziti nové mince a užíti jich k no1im cílrim'

Dom;fšlejí většinou impulsy velik]ich mistrťr: Daumier, Cézanne,

Delacroix, Manet st,ojí stále jako osudové hvězdynad současn;fm

malíŤstvím francouzsk-Ým; bohatství jejich podnětri živí a bude

živiti ještě generace' a zásluhou mnohého rozkošného mladého

malíŤe jest, že dovede s vkusem a porozuměním, s moudrou

hospodárností spravovati vybranou část tohoto nesmírného dě-

dictvi. . .
Do skupiny intimistické počítají se obyčejně tŤi pÍátelé,

Vuillard, Bonnard a .Roussel. Jsou to vesměs malíňi rižasně jem-

n;ich a kultivovan;ich smyslri, plní ducha' vervy i vkusu. trzuil-

lard, delikátní malíň interiérrl, bude asi na první pohled nejbližší

uměleckému milovníkovi; má mnoho náladového kouzla, mnoho

pňitlumeného bohatství v hlase, aby se nezamluvil naráz do

prizno jemného ducha. Bonnard jest odlehlejší, brutálnějši často'

"l. 
i.',"..,.'ější a vťrbec silnější; rys velikosti prodírá se odevšad;

v poslednl době žene se za stylem S vervou sobě vlastní, aniž se

proto vzdává dobrodiní i rozkoše nálady a empirie. .Roussel jest

z nich, zdá se, duše nejhudebnější, básník kouzeln ch tichjlch

snri, o něž se člověk bojí, aby je nesmetl první náraz větru:

zdrobněl;.f Řek s docela moderní citovostí.
Ke skupině této nemá daleko alí Pierre Laprade, snad nej-

mladší z našich vystavovatelri, odvážn i delikátní kolorista,

malíŤ pŤirozené elegance' ne získané elegance krejčovské a od-

koukaného chicu, nybrž opravdov dandy duší a srdcem: zavírá

rád do sv1|rch maleb cosi jako ironickou kritiku romantismu, v ni
star1ich zapadl1ich kultur i lásek.
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