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označení ,,impresionism.. vynoŤilo se po prvé v novinovém
a referentském svěbě r'I874 a pňešlo asi po dvaceti letech do
knih vÝtvarné historie se srnyslem ponělrud pozměněn;im; na
počátku nebylo než pŤezdívkou a posměškem, po dvaceti let,ech
zni již jako terminus technicus. Mezi těmito dvaceti lety probíjí
se boj impresionismu, boj o nové pojímáni a hodnoceni malíi.
sk;ich ťrkolri. TŤebas v tom, jak vzniklo a hlavně jak se ujalo
toto jméno, jest dost náhody' není v torn pňece jen a jen náhoda.
Není pÍedně náhodné, že podnět k tomuto jménu dal obraz Clau.
da Moneta na v;fstavě čtyŤ pŤátel-revolucionáňri: jeho, Renoirl.
Sisleye, Pissarra na Boulevardu des Capucines roku 1874' Léta
hjbala se již mladá generace' léta vystavovala, ovšem jen v sou-
krom;irch občasn;tch v;istavách souborn;ich, obrazy pŤijímané
posměšky, odporem, nenávistí, vj'ki' iky hnusu a opovržení _

poclle temperamentťr a zájmťr diváctva i novináÍsk;fch recensentťr.
Ale nebylo pro ni vhodného jména, které by pŤibilo jejich, jak sc
domnívali tehdy, neslušnou poztt, za každou cenu originální, za
kaŽdou cenu odlišnou a odstňedivou. AŽ tu pňišel vhod název
obrazu Monetova: irnprese, dojmg, ndlady _ ano' to Ííkalo již

více o jejich snahách a poskytovalo i vhodn;,í, prostňedek, jak je

zesměšiiovat' Jak tomu jiŽ v takovych vážn1ich dějinnfch mo-
mentech b;Ívá, byl to podivnorr ironií osuclu bulvární šprymai",
kter1i pokŤtil nov;i směr názvem, jenŽ se ujal. Chtěl tím Ťíci asi

tolik: aha, Pány, ktei'i malují nálady, naladoué Pana, podle toho,
co jim napadne; seriosní malba to ovšem není: ]rontrolovat jiclr

ovšem nemťržeme; čertovská věc jest to s náladou: jeden má

takovou, jin;i jinakou, ale celkem: jest to jen jeho věcí - umění

a nám není nic po tom! Kliďte se z umění, páni naladkdÍi; umění
jest cosi pŤíliš vážného a opravdového, než aby v něm byla místa
pro pány náladkdí,e!. . '

Není náhodné, Že podnětem tohoto špr;i'maŤského kŤtu byl
právě Monet: Monet jest, opravdu ne největ,ší z malíŤ etiketo-
van;fch takto, ale pŤedstavuje v tgpické ryzosti a určitosti to,
po čem se snažili: má nejméně osobního a nejvíce programouého
a směrouého, nebo jinak: osobnost jeho zapadá nejriplněji v pro-
gram a dá se jím skoro cele vyložit a opsat. V ostatních žije
mnoho odkazri minulé heroické, romantické doby malíiské;
Monet první kotví v pŤítomnosti skoro cele a beze zlomkri.
osbatní jsou osobnosti pŤíliš širé, které se pňenášejí v mnohém
pŤes distinkce směrové; ostatni mísí do svého umění více méně
siln1i živel neJi subjektivní' alespoĎ osobnostní; Monet první
tone irplně v objektu, zaujaQi a opanovan1i jen jím, citlivj-lre
každému jeho záchvěvu; Monet první chytá odstín, nuanci, púl.
IÓn a čturttÓn osuětlení, prchaug a nejprchauější okamžilc a dá se
opsati mnohde cel;i touto snahou. (Platí to doslova jen o Moneto-
vi pozdějším, o Monetovi cyklu katedrály rouenské nebo lond;fn.
ské Waterloo-bridge; v počátcích sqich jest NIonet často až
lyrick - ale cítíte' tato lyričnost jest extemporem' zapomenu-
tím se, které pŤekonává umělec, čím více se ukázriuje). Monet,
kde jest nejriplnější, jest, malifem slunečngch hodin; jeho cílem
jest podati ku pňíkladu vnitňek lesa tak, abyste tek|i: ano, tak to
ugpadd u lese u čeruenci o čturté odpoledne. Na jeho obrazech nejen
že vidíte vždy, odkud svítí slunce (,,vím.., Ťekla tuším Berta
Morisotová, ,,PŤi obrazech Monetovych vždycky, jak drŽet
slunečník..), ale víc:mrižete uhodnout i, znát,eJi zeměpás a klima
krajiny, kterou podává Monet, kolik jest asi hodin. l\a tomto
pŤíkladě, ktery jsem trochu paradoxně pŤiostŤil, jest patrno
však již nebezpečí i mez impresionismu; jest to jako s naturalis-
mem nebo s realismem v literatrrť.e: zdjem poznduací, naukoug,



uědní zabíií nakonec zdjem uměIeckg' Umělecké poznání liší se
tolo genere od poznání vědeckého; poznání umělecké omezujese
na poznání duše tvoŤivé, které se vymyká všem vědeck;|'m meto.
dám, všem ,,kladkám a pákám... Konec konc jest umělecké dílo
ztělesněné drama umělcovy duše; čím vice z ní vyjímá a pňepod-
stat uje, tím jest větší; čím širší rozlohy duševní d1fchají za
uměleck;im dílem, tím vj.še stojí na žebŤíku hodnot' Nejníže
jest dílo, které jest jen zdaňil1fm dokladem té nebo oné tech-
niky _ neboť technika není nic než inteligentnl organisace
hmoty; nejq.iše dílo, které svou celou zákonnou formou napo-
vídá jen a nedostatečně opisuje a symbolisuje duchové drama
tv rcovo. Dílo Monetovo ovšem jest nekonečně více než para.
digmat,em nebo vzorem impresionistické techniky; ale pŤece
nedostupuje vrcholu uměleck1fch hodnot, neboé méně než ku
pŤ. dílo Manetovo, Renoirovo nebo Cézannovo jest ztělesněním
celé dlše tvrircovy, symbolick$m v;irazem jeho poslednÍ touhy
a naděje.

Dílo Monetovo proto, že jest méně osobní než díla jinfch
mistrrl tohoto směru, podává impresionism jako formuli: čin
Monetrlv jest v tom, Že první usoustaunil geniálnou intuici
i metodu Manetovu a pŤenesl ji na pole, kde byly podmínky pro
její vltězstvt tak pňipravené jako nikde, kde musila zviLěziL t'ak
plně a všestranně jako nikde: na krajinomalbu. Zde setkal se
impresionism s plein-airem, s malbou atmosféry a světla,
a odtud lesk a skvělá síla jeho vÍtězství. Ale zároveri i pochyba,
je.li toto vítězství podslatně a aglučně uměleckého rázu, pochyba,
která zvedá se mimoděk v hlavě každého myslivějšího estetika.
Není suáÍlcÍ malba, s níž se impresionism ztotožrlu;e, konec
koncrl mÓdou (byé mÓdou nejduchovější a podmíněnou hlubšími
činiteli a nutnostmi doby), která zítra ustoupí tŤeba zase malbě
tmaué? A jest d vod, aby se impresionism ztotož oval bez
dalšího a prostě se světlou malbou, s plein.airem? Není uměleč-
tějším, tvárnějším a širším principem než studium vzduchovych
a světeln;Ích jevr1 v otevňené krajině, na něž se posud skoro v1f-

lučně omezoval? Dnešek odpovídá již na tyto otázky díly umělcri
nejmladších. Řada duchri, kteňí se obyčejně pokládají za secesio-

nisty nebo odpadlíky z pravověrné církve impresionistické,
transponuje vlastní tvrirčí impresionisticlrj' princip do sfér, které
impresionismu unikaly: tak Carriěre, tak Degas, tak Gauguin _

každf k jinému cíli vytěžuje impresionistick1f princip. Sám cíl
impresionismu stává se těmto duchrim qichodiskem k cílrlm
jinfm, vzdálenějším: podmínkou další synthesy.

Francouzsk;i impresionism plein-airov1f dovršuje jen dlou-
hj., několik věkri objímající rozvoj: rozvoj, kterf směňoval
k tomu, učiniti ze suětla stylotvorn1f Živel obrazu, komponovati
obraz jednotou atmosférickou, světelnou a vzduchovou, a ne
jednotou l ineárnou.

Celé skoro italské malíŤství až do osmnáctého věku jest

Iinedrné: vyt,váŤí prostor na ploše linií, čarou, komponuje obraz
čárově, nalézá v čáŤe, v linii jednotící princip stylotvorn1i. Tv r-
cem lineárné komposice obrazové jesL Masaccio na počátku
patnáctého věku, autor někter ch fresek v kapli Brancacci ve
Florencii. V této kapli na freskách Masacciov1ich učilo se celé
cinquecenlo, které dovršuje lineárnj. systém; fresky Masacciovy
kopíroval Raffael, pňed freskami Masacciov1imi rozfuLil. Michelan.
geloui nos Torregiani. Soustavu lineárné komposice zdokonalují
pŤedtím, každjl sv1fm zprisobem, Fra Bartolommeo i Andrea del
Sarto, A na soustavě lineárné st,ojí i většina pozdější malby ital-
ské, epigonŮ a eklektik sedmnáct,ého i osmnáctého století: škola
ňÍmská ovládá italské malíŤství až do osmnáctého věku, až po
Guardiho a Canaletta. Tuto Ťimskou školu zanese renesance i do
Francie a všecka oficielní malba francouzská, celá Akademie
stojí pod jejím vlivem; a ještě v devatenáctém století geniálnim
zprlsobem ji vzkÍísí k životu jedinečn1f kreslíÍ Ingres, Pod vlivem
této soustavy stojí i všecka skoro kritika francouzská v šedesá-
t1ich a sedmdesát1ich letech, a odtud vysvětluje se nedorozu.
mění a nepochopení, jaké stihá impresionisty, hlásící se tehdy
o slovo. Neboé impresionisté vyvršují princip světeln , princip
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202 právě protichťrdn;i principu lineárnému, a krlo by jim chtěl
tehdy porozuměti, byl by musil alespoĎ zhruba znát maliŤství
španělské, byé jen ve vrcholn;ich jeho zjevech' v první ňadt)
ve VelazEtezoui, v clruhé ňadtj v Grecoui Theotoltopttlim a y Go-
uou i .

Neboť vlasl,ním zalrladatelem principu impresionistickélro,
principu světelného, jest velik;i ŠpanělVelazquez. Rozvoj malíi..
sk;i, kter;f clovedl tento princip až ke konečnému rozňešení
tr Velazqueze, jest ol'šem dlouh;i i klikat;i. První mistr, kter;f ze
světla učiniI jednotící stylotvorn]i element, kter;il světlem a rre
jen qi'lučně linií komponoval obraz, by| Leonardo da Vinci.
ovšem nesmíte pŤi tom myslit na skutečné den'ní světio. jali
zalévá jako moňe jednotně a proudně naši krajinu i naše pňibytky;
světlo Leonarda da Vinci jest světlo uměIé, světlo, které vychází
z stňedních figtrr obrazov;í'ch a obráží se v zeslaben;Ích stupních
na figurách méně dťrležit;fch a na věcech i pÍedmětech. Je |,o
svěťlo neskutečné, nepodrobené zákonťrm fysiky. Na obrazech
někter;irch italsk;Ích mistrú, kteŤí jdou touto v;ivojovou linií,
b;ivá pravid|em duoji osvěLlení. Vezměte ku pĚíkladu Narozeni
Kristovo. Hraje se obyčejně v polozboŤené chatě nebo v zŤíceninč:
s pŤístŤeškem laéov;im , do niž z pozadi hleclí krajina. Tato krajintl
má zvláštní svoje pfirozené osvětlení a scéna narození tal<é
zvláštní svoje osvět|eni uměIé. Všecko světlo vychází tu z boŽs]ré-
ho díběbe a z bohorodice a vylévá se z nich na ostatní osoby;
probi vší možnosti fysické jsou osoby vzclálenější více osvětleny
než osoby divákovi bliŽší. Princip tohoto umělého osvětleni do-
vršují dva z největších geniri malíÍsk]irch, kteňí kdy žili: Rembrantll
a Turner. V Rembrandtovi nenaleznete, pňesně mluveno, ani
barev ani linií, n;ibrž jen modality světla a stínu, efekty osvětlení,
pohádkové féerie, které spť.áclá světlo a stín' A v podstatě stejně
jest tomu ještě u Turnera: i tr něho jest osvěblení divadelni;
romantické světlo (ne světlo skutečného všedního dne) hraje
kouzelnou hru' krajina jest jevištěm dramatu čiŤe mythického,
lrytky stromťr po strantich nebo obla]<a jsou jen srrfitami, lrterr!

podtrhují jednotlivé jeho peripetie, repoussoiry' které pomáhaji

světlu k platnosti'
Ale vedle tohoto umělého osvětlení hlasí se záhy v historii

malby princip osvětlení pňirozeného, pravdivého denniho světla
podnebeského, jak proudí jednotně aé místnosti uzavi.enou, ac
otevŤenou krajinorr. ovšem nesměle z počátku' Jest to ulamské
malíŤství, v němž tento styl zvolna se vytváŤí. Pieter Bruegel
starší, L.zv. Selsky Bruegel, rozkošn;f a vzácn;/ mistr ze XVI.
stol' (víderiská galerie má od něho čtrnáct většinou znamenit;Ích
originálri)' namaloval Ťadu genrovych nebo fantastick;Ích a bib|ic-
k;ich obrazrjr: ve Vídni mají mimo jiné Spor masopustu s postem!
Hry dětí nejrriznějšího zprisobu, Selskou svatbu, Posvicení,
Stavbu věže babylonské, Bitvu Filištínú a Židri, Golgatu, obrá-
cení Šavlovo. Ale driraz neleŽí na figurkách a na novele' kterou
sehrávají, nfbrž na krajině, na jednotné vzduchové atmosféŤe,
pod jejíž ce]kovou náladtr jsou figury víc a více podŤaďovány.
Vrcholu v tom směru dostuprrje star;f Bruegel r'e tŤech krajinách
z poslední doby svého života, z posledního roku svého života,
k teré má vídeíská  ga le r ie :v , , Jaňe. . ,  v , ,Podz imu. .a  v  , ,Z imé, , .
(, ,Léto.. mají v PaŤíži ') Detai l  mizí, všecko podÍizuje se jednot.

nému malíŤskému pojetí; všecka snaha maliÍova soustŤeďuje se
na celek; jde zde již o r,elikou celkovou náladu pÍírodní. Talc
preluduje star;i Bruegel malíňslrému modernismrt.

Dalším stadiem v tomto rozvojovém toku jest Rubens, hlavnč
r,e svÝch plaqich a šéar'nab ch krajinách, tak bohat;fch vegeta-
tivnou krásou, kypivotr a kyprou, jakoby poliQÍch pěnou vy-
trysklou z bohatého poháru životního vína. |{ení to ještě princip
jeclnotné vzduchové imprese; vzduch jest tu ještě jen proto, aby
nesl a uplatĎoval bohatství barevn1fch reflexťr - ale k vlastnírnu
světelnému stylu nezb;ivá odtud než krok, or'šem krok, kterÝ
mohl učinit jen genius, krok, kter;i znamená srněr a čin, geniál-
nou intuici podepňenou intelektem metodicky drisledn;fim. Krolr
ten učinil Velazquez, do clneška největší impresionista, dovršitel
ktrltury ryze zrakové, metody ryze maliť.ské. Jsou v;itvarrrÍ



historikové, kteíí pokládají Rubensouo živé slovo za pÍím;il podnět
činu Velazquezova: v zimě a na jaÍe 1628129 st1fkal se Rubens
s Velazquezem v Madridě a z roku 1629 jsou první impresionistic-
ké obrazy Velazquezovy, opravdové a doslovné krajinné plein-
airy, dva pohledy z Villy Medici v Římě. Aé tak, aé onak (není
vyloučeno ani, že Velazquez dobral se logicky z prvních sv1ich
obraz tohoto geniálného objevu - neboť tím jest v plném
smyslu slova jeho čin), Velazquez první učinil ve sv1ich dílech ze
světla stylov1f princip;má první světelnou a vzduchovou jednotu
ve sv1ilch charakteristick1ich dílech; stylisuje první obraz ne linií,
ale světlem: stavi, komponuje jej světlem;pravdivé atmosférické
osvětlení, světlo a vzduch podnebesk1f, učinil on první principem
uměleckého stylu; jeho obrazy po prvé stejnoměrně prochvívá
vzduch a světlo. Stylisoval první skutečnost -vnut,il ji umělec-
kou koncentrací, uměleck;fm v11iběrem v rám obrazov1i'. Jest,
stylov1|r synthetik na podkladě atmosférické celosti a jednotnosti.
Medium, které váže jeho obraz, jest daleko subtilnější než
u star1ich ltalri: ne linie, ale atmosféra. Jeho Las Meninas
(Dvorní dámy) jsou první obraz, kterf cele a zplna pŤekonává
italskf geometrick1i princip komposiční. Sestavení figur tvoŤí-
cích tento obraz jest docela nesymetrické: nesvedete je v žádnjl
geometrick1i recept, jak je podávaly a jak jim učily jednotlivé
školy a jednotlivé doby italské malby. Neváže je symetrie geo-
metrická, n brž cosi subtilnějšího, nehmotného skoro: vzduchová
a světelná atmosféra. Komposice jejich, zdánlivě libovolná, jest
vpravdě zvážena na vážkách daleko jemnějších, než jaké znají
staŤí ltalové. U Velazqueza neni dílo snriškou studií, konan;Ích
na rrizn;ich místech a za rrizn1/.ch dob, které se pak jak tak sešijí
v atelierov;i obraz _ u Velazqueza jest obraz jednotnou impresí,
optickou jednotou, promitnutím zorného pole a jeho obsahu na
plátno. ovšem promítnutí to není aktem mechanick1irm, nj,brž
organick;i'm tvrirčím činem: jen metoda tohoto činu jest jiná
a jemnější i drislednější než u ltalri. Velazquezriv objev leží však
nezužit skoro po celá staletí. Goga jedinf sv1|rm zprisobem (a ne

všude) z něho t'ěži. v devatenáctém věku z jin1ich historick1ich
podmínek a pŤedpokladr1 dobere se k němu velik;il anglickf kraji-

náI Constable, jehoŽvliv v moderní francouzskou malbu doceřuje

teprve doba nejnovější. Ve Francii mistr ovládající svojí jedineč-

nou osobností celé devatenácté století, Delacroix. zná tento prin-
cip a pracuje jím, ale podružně: není mu v;illučn;fm cílem, jen

prostŤedkem k pohnutému pathosu, k epickému nebo k drama-
tickému gestu, k bouÍkám vzruchri a dojm , které pňesahují
často specifické krásno malíňské a vnikají, smělí conquistadorové,
do oblastí básnick1fch. Francouzrim dědictví španělské zprostŤed-
kuje, ovšem rozmnožené o své vlastni umělecké činy a pŤizpli-
sobené svému geniovi i geniovi francouzské národní duše, dlouho
nedoceĎovany Gustau Courbet. Kromě této dvoji fil iace - anglické
a španělské -která pracuje k témuŽ cíli, ke vzniku francouzského
impresionismu, jest silná tradice domácí, francouzská, která
také pňirozeně sem ristí: Francouzové mají rozkošnou domácí
světlou malbu v někter;ich mistrech osmnáctého věku, v nád-
herném erotickém melancholikovi Watteauoui, v rozkošném
graciesním Fragonardoui, v rozpusti|ém Lancretoui a hlavně
v Chardinoui, ryzim a velikém malíňi, plném jemnosti a pelu,
daleko větším než oba posledni.

2
,,Mánesova.. vystava pod Kinskou nejde ovšem tak daleko

proti toku časri a nesáhá t,ak hluboko k pramenťrm impresionismu.
Spokojuje se tím, že pŤedvádí dva nejbližší pŤedchridce impresio-
nismu : Daumiera a Monticelliho. o prvním |ze užiLi tohoto ter-
mínu v plném smysle slova, u druhého z nich jen cum grano salis.
Daumier jest vpravdě impresionista, impresionista v etymologic-
kém ňekl bych smyslu: chyt,it zjev v celém charakteristickém
ovzduší, rychle, bleskově, v celkové zkratce, Lo dovede jako
nikdo druh1i z jeho vrstevníkťr, v tom jest, jeho jedinečná síla.
Píše spíše sqfm štětcem, než maluje: píše znakovym, zkratko-



v;Írn, typisujÍcím písmenr. Kde jiní hledají a nalézají charakte-
ristiku v detailech a skládají charakter z Ťady jednotliv;ich znakri,
Daumier zavňe ji v celkov;il postoj, v rytmus těla, v grimasu
b;'tosti. Mrižete to ověňit i na těch několika drobtech, které za.
bloudily z něho do naší v;istavy: jde mu vždycky o velikou
celkor'ou charakteristiku v obrysu, o typické gesto, jímž šklebí
se celé tělo. V tom jest velikost a mysteriosnost jeho charakteris-
tiky, která děsí, jako děsí některé pitvorné figury Shakespearovy
rrebo Balzacovy. Ve zpťrsobu, jakjlm deformuje svět objektivn;i
ke sv;i,m ričelrim, b;í'vá někdy cosi až ornamentálně zákonnélio.
(Vzpomínám jeho někter1fch variant na thema Don Quijote
a Sancho Pansa nebo Vghnanc )' Ano, to jest svět nezabílen;i,
citíte pŤed takoqi.mi obrazy, svět, jak by si jej vytvoŤila z vnitra
myšlenka, kdyby nebylo tíhy hmoty a nepoddajnosti látkové;
a cítíte, že rikolem umění jest rrapomoci pňírodě, aby nrohla pro-
jeviti své rimysly a záměry. TakovÝm umělcem, i naturalističtěj-
ším než pŤíroda, i rimyslnějšim než pÍíroda, byl Daumier.

Není většího pňechodu, než od něho k Monticellimu. .farrr

misanthrop, zde lyrik; tam básník zločinťr a šílenství, tuposti,
podlosti a potvornosti lidské, zde str jce her a kouzel obraznosti
i srdce, melancholick;i snivec erotick;irch snŮ, labuŽník krásné
barevné hmoty, milenec šéavnaté a svítivé malíŤské látky, trochu
dobrodruh, trochu fantastao modloslužebník krásné hmoty' Jeho
obrazy jsou lrytice rozkošného koňerri -koňení, kter;i,m si koňeriil
nudu všedního dne, tihu banálního život,a. Nemá určitě malíŤské
metody a bude-li posuzován jako malíÍ, mťrŽe často budit,i dojmy
smíšené: není rozhodně malíň čist;Í, ani čistotn;Í; nemá metody, má
jen záblesky intuice a ingenia. Ale čím jest vŽdycky: člověkem
veliké distinkce, smyslri, vkusu i fantasie; rnilovníkem barevné
lrytice velmi smělé i velmi něžné zároveri - kÝmsi, lrdo pŤecljal
rrejlepší, co nártr dali o dvacet nebo tÍicet let později Skotor'é'
(Zastouperr jest na v;i'stavě velmi šéastně.)

A stojíme již pňed vlastním mistrem impresionisrnu, pňed
fu{anetem. V;fstava podává z něho sotva mnohem víc než tiísky,

clrlštěpky, kberé odleLěly od vlastního jeho díla; a pŤece i ony jsou
clost charakteristické, nrluví v;fmluvn;irm jazykem tomu, kdo
dor'ede slyšet; jsot intimníml pohledy v jeho duchovou dílnu,
lrorkÝnri, rychle nahozen;imi, ne retu šovan;ilmi autografy. Zvláště
hnědy dámskj, portrét nebo vlast,ně studie k portrétu, lehcc
goyovsky naznívající, jest kouzelné manetovské deminutivum,
ltteré napovídá vnímavé mysli l{aneta normálního a nezdrobnělé-
lro. Zde dá se sledovat Manetriv prirrcip ryze malíÍsk;i, ktery se
zhostil každé konvence lrreslíiské i sochaÍské: žádná linie, žádná
rnodelace, jen barevné skvrny rťrzně tÓnované a seskupené s rižas-
nou bezpečností a elronomií: a v;fsledek - život sám, jeho horká
bezprostňednost a samozŤejmá jistota! Manet byl dosud ceněn
jen jako uěitel nové, impresionistické metody, jako malíň, kter;-i'
poclal první dokonalé ukázky a vzory nové techniky - ale v;ir-
lrled rra dílo jeho s tohoto hlediska neni pro něho v;ihodn;Í, neboé
L.Ianet jest, oprar'dová a veliká osobnost umělecká, která vždycky
zLráci, musí zttáceti' staví-li se kdo na stanovisko pedagogiclré.
.Iechniku impresionistickou dokonaleji ustavil rozhodně Monet
než Manet. Teprr'e novější doba osvobozuje se pŤed N{anetem
ode všech zňetelri utilitaristick;Ích a pedagogickfch (byé vyššího
stylu), a hledá a cení v jeho díle ne (jak se ňíkává málo vhodně)
prťrkopníka novych směrťr, n;fbrž osobnost, geniálnou umělec-
kou osobnost, a v ní nalézá vyšší jedrrotu' která váže celé jeho
dílo - i starší, v kLerém dlouho pňevládá tmavá malba a jež
prisobí na zběžného pozorovatele často,,staromistrovsky..,
i novější, světlé a plein-airové. Tato osobnost byla v nejvyšším
slova smysle veliká organisující síla malíÍská, která zmocĎovala
se každého impulsu vytvarného, aby jej domyslila a pÍenesla do
sféry zákorrné čistoty a logické krásy. t\'Iálokdy v modernínt
umění pokryly se tak čistě temperamenb i logika, intelekt i síla.

Monet, ačkoliv jest jen o osm let rnladší Maneta. znamená
již druhou impresionistickou generaci, tu, lcterá spiše vy|ěžuje
a kolorrisuje, než dob;ívá. Jest nejobjektivnější ze všech impresio-
nistťr' vyhovuje nejvíc Leonardově definici malby jako zrcadla,



208 které citlivě a věrně odráží vnější svět. NepŤibližuje se krajině
po milenecku roztouženě jako Corot, n1ilbrž kŤepce, ritočně, se
zájmem, kter1f nemívá v poslední době daleko k zájmu zvídavo-
sti experimentátorské. V mladších letech neb;ival ovšem takov;Í;
v mladších letech pojÍmal krajinu lyricky a náladově, interpreto-
val ji subjektivněji' V1istava podává charakteristick;i doklad
tohoto prvotnějšího stadia Monetova, jemuž neváhám často dáti
pÍednost pňed stadiem posledním: kouzelné ,,Ranní slunce..,
dílo neobyčejné u Moneta vňelosti citové, náladově zvlněné, teplé
a zjihlé. V;istava rekapituluje zhruba dosti šéastně rozvoj Mone-
triv, iadíc na časnější díla ze sedmdesát;fch a osmdesátjlch let
díla let posledních, motiv z lond;fnského d;fmu, mlhy, kouŤe
a chladné vody' Starší době, opakuju, dávám pŤednost; jí náleží
i ,,Sníh v Argenteuilu.., obraz neobyčejn1irch kvalit, v němž ob.
jekt i subjekt drží si vzácnou rovnováhu.

Daleko teplejší, zalidněné všemi dobr;imi a sladk;.imi pudy
životními' tňebas ne tak bezpečné a vyrovnané, jest umění 'Re-
noirouo, Renoir jest patrně odvislejší od chvíle a její milosti než
Monet, zato však chvíle, která pĚinese mu dary Gracií a Charitek
(a člověk, mysle na něho, mimoděk vyjadňuje se ve stylu osmnác-
tého věku), jest požehnaná mezi požehnan;irmi, a plody její pŤe-
kypují sladk mi šéávami a opojenou něhou. Reonir jest nej-
francouzštější ze svého kruhu: váže impresionisty s krásnou
národní minulostí, s Fragonardem, i se starším jeho podkladem'
Rubensem. Cosi v krásném smyslu slova nečasového jest v tomto
mistrovi, malíÍi rozkoše, něhy, tepla a milosti: jakfsi odleslr
ztraceného zemského ráje lásky, snivého animálního štěsti nena.
hlodaného reflexí a myšlenkou, ulpěl teplou krťtpějí na jeho
umění. V1istava naše nepŤináší jeho děl prvoňad ch, podává jen
prťrměr, ale dobr;f šéastn1i pr měr, několik čísel, od nichž se člo-
věk těžko loučí a na něž Se nezapomíná. (Nemohu odloučiti se
od Renoira, abych neupozornil na velmi pěknou meditaci pňed
jeho plátny, kterou otiskuje současně p. Žákavec v Hlídce

, ,Času. .  č.  41 . )

K těmto protagonistťrm myšlenky impresionistické ňadí se
na v;Ístavě Mánesově několik pŤedchťrdcri, několik umělcri menší-
ho rozpětí kňídel a několik pŤedstavitelri mladší impresionistické
generace' která pracuje pravověrnou impresionistickou metodou
v našich dnech a ustavuje tak v dnešku impresionism ne-li
jako školu, alespoů jako směr'

Z pŤedchťrdcri sbojí za povšimnuLi Boudin, učitel Monetriv.
Jím vybíhá ve svou poslední ratolest statn]ii a nádhern;1i kmen
anglického krajináŤství Constablova; Jongkind, na naší v;Ístavě
žel nezastoupen1f, prostňedkuje jeho podnět,y Boudinovi' Jong-
kind jest ovšem větší, míznatější, organicky plnější než Boudin,
kter;|r často podává deminutiva a u něhož styl zesychá se někde
v man;irru, tňebas líbivou a velmi čistotnou.

Ne vŽdy stejné hodnoty jesL Lebourg, outsider impresionismu.
l\{alíŤ velmi solidní, velmi pěkného a charakterného zrna, ale
vkterém zŮstává obyčejně jakási tíha, která jako by čekala a ne.
dočkala se posledního odhmotnění a vykoupení. V ,,okraji cesty..
tento poslední tvrirčí krok umělec učinil a učinil jej velmi šéastně'

Velmi pěkně' poměrně daleko silněji než jiní umělci jest na
naší v;ilstavě zastoupen Sisleg; v;istava podává o jeho díle nej-
pŤíznivější názor. Země jeho jest užši než ňíše, kter1imi vládnou
jeho pňátelé, pathos jeho neunáší, ale prolíná zvláštní svěží
i měkkou notou svojí současně. Jak;irsi chladn]i' zdrželivější
element jest v tomto impresionistickém lyrikovi - snad dědictví
jeho anglického p vodu - ale kde nalezne vhodn;f sobě terén,
tam tvoÍí v malém rozkošná arcidíla.

Pissarro má zde ukázky svojí dvojí nebo trojí techniky, svého
dvojího nebo trojího zprisobu a nejsou vždycky z vrcholri jeho
díla. (Mincovny paňíŽské viděli jsme ku pň. šťastnější versi na
Mourayově vystavě francouzského umění v t'émže paviloně pŤed
pěti lety.) Pňesto budí všude rictu jeho houŽevnatá sila, jakou
probÍjí se za svym cílem, vždycky nevšedním a ne nízko polože-
n;.im' Této malbě neschází obyčejně charakter ani síla, nybrž
gracie, dar Mus; zťrstává pŤi zemi, nepila nikdy ambrosie, ne-
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210 skanul na ni nikdy odlesk z Ííše Svobody; iest pňíl iš vázaná,
bojrrje pÍíliš o svoji organisaci. Ale v někter;fch chvílích stává se
právě proto člověIru dražší než umění šťastnější a svobodnější.

Dámskou malbu impresionistickou pňedstavuji dvě jména,
a zvláště první neobyčejnt! šéastně: Berta Morisotoua a Maru
Cassattoua' PŤed Cassattovou. Američankou, která se pňidružila
v Pafíži k impresionismu a tvoŤila umění velmi jasné, určité
a InuŽné' dávám pŤednost Bertě Morisotoué: jest, i ženšt,ější
i geniálnější _ jest r'ribec žensk1f arrclrogynní genius, inspirující
\,Íusa skupiny. Její ztlumené umění, nevtíravé, distingované,
plné gracie a charmu napovědělo leccos dvěma nejmužštějším
genirim doby: NIanetovi iWhistlerovi. Na v1istavě má mal;iskvost.
Poclobiznu dámy. Trochu sumární r' charakteristice, ale jinali
l<valitou malby Chardin, jen obolracen;i o celÝ malíŤskÝ vÝvoj
devat,enáctého věku.

I',orain a Ra|faěli jsou z mladší vrstvy a jdorr sv;-imi cestaIni'
odlišn;limi od cest školského impresionismu nebo pleirr-air-u.
Raffaéli dobyl si jména jako podivně v razn malíÍ pŤedměstské
pať'íŽské krajiny, syrové, smutné, civilisací pošpiněné a popleněnťl
zemč často s pathologickou sociálni stafáži žebrálrri, nemocnÝclr
a tulákri; teprve v starších letech pňešel na motivy velkosl'ět,ské
gracie, světlé dívčí zjevv trochu neurasthenického kouzla' Na
v;i,stavě ,,Mánesově.. jest zastoupen dobr;im pláLnem z prvního
okrsku svojí tvorby, ,,Kotimi na cestě,.. F,oraín, velmi sympatic-
kÝ a mnohostranny umělec, karikaburista, ilustrátor, malii.
i sochaí', vychází na lov za modernírn charakterem, ktery dovede
sevŤít někdy v typické gesto, jindy v synthetickou linii, jincly
v barevnou impresi. Vzdálené a zeslabené echo Daumierovo
hovoŤí někdy zvláště z jeho olejťr, jak se dá ověňiLi i rra této vÝ-
s tavě  z , 'Amatért i . .  a  z ' ,Advokát r i . . .

I poslední, nejnladší, tňetí vrstva pratlouěrného impresionis.
mu jest zastoupena na naší v1|rstavě několika malíŤi. Nejvfše
z nich, zdá se rnně, stojí fuIanim I/Iau|ra' Jeho Sl. ,Iean du Doigt
jesl, krrs hotor'é opravdové malbv. Ale podivnlr věc. která sLojí

za všimnutí: všem těmto epigonťrm schází, co právě vyznačovalo
zakladatele a dobyvate|e: kfídla, Jsou spíš brutální než silní,
a formule hlásí se pňíliš vtíravě, aby neprocitlo podezŤení, že
nahrazuje již vlastní tvrirčí akt. První impresionisté pňi vší

Ločné kŤepkosti a síle byli jemní, měli mnoho pohody a něhy:
potomci mají jakousi šablonisující brutalitu oka i rulry a spolé-
hají na ni trochu pověrečně. Znamení, které mluví zasvěcenému
divákovi o změně časri: impresionism vydal, co měl, a začíná
tuhnout ve formuli, u slabších malíŤŮ dokonce v šablonu. Světlá
nebo ritočně kŤepká malba mťrže se stát právě tak mÓdou nebo
naučenou man;lrou, jako se jimi stala kdysi malba tmavá;
umění jest jen t,am, kde styl nebo metoda jsou v razem posledni
bytostné nutnost i . . .

Jest čas proto zvážit, resultáty impresionismu: co jsme jÍm
ziskali, co jsem jim ztratili _ neboé, žel, každá snaha lidská, byé
byla vedena sebevášnivějši touhou a směňovala sebev1iše, ne.
obejde se beze zLráL'

Impresionism otevňel zrak moderního člověka pro intensitu
okamžiku, pro jeho prchavé kouzlo; impresionism naučil mo.
derního člověka viděti bleskově, soustŤeděně, sporně. z ďělr
star11ich mistrrl jest patrno, že neznali tohoto rychlého zÍenÍ.
tohoto bleskového pronikání a postŤehování; viděli pomaleji,
zahloubávali se s nekonečnou láskou do podrobností a pro ně
unikal jim často celek; ut,ápěli celek v detailech, roztŤíšéovali jej
pro ně. Staré malíŤství jest zŤetelné, pŤedmět,né, hmotné, hmata-
telné; pracuje konvencemi sochaňsk;fmi; má často charakter
didakticky popisn1f, naučn;il. JešLé Velazquez mode|uje (a mode-
lace jest právě sochaŤskou konvencí v malíŤství), ovšem s nej-
vyšši rozvahou, nanejv1i'š stŤídmě a ťrsporně: Manet první opouští
modelaci, jest ryzí malíŤ ve vlastním qflučném smyslu slova.
Impresionism dovršuje zrakovou kulturu; celá duše malíŤova
soustŤeďuje se do oka;malíťi-impresionisté dovedou zírat tak
beztendenčně, jako se zírá jen ve snu; myšlení pňestává, pocit
vlastní existence mizí, celá bytost hrne se do zraku. Impresio.



212 nism první pěstuje zŤeni pro zÍení, l'art pour l'art, odhmobfiuje'
odpŤedmětůuje zrak; zŤení stává se teprve zde funkcí duchovou.

Impresionism vprar'dě nepodává, neokresluje skutečnost,
nybrž stglisuje ji, jenže styl ten jest ryze malíŤskjl; stupriuje
intensivnost skutečnosti, koncentruje její sílu, kouzlo, smyslné
záteni. MalÍň-impresionista zachycuje svět, ve svátečním lesku,
kterého nemá, hledíš-li na něj delší dobu (neboé zrak náš brzy
umdlévá, rychleji než jiné smysly); u něho vnější svět vyzaŤuje
více barev, více světla, než jich vpravdě má. Tato zv;išerrá dráždi-
vost zraková nahrazuje v moderní malbě scházející prostornost'
Impresionism prisobil zvláště revolučně v zátiší. Kterékoli
zátiší Manetovo, tňebas proslulá jeho ot;fpka chňestu, žije živo-
tem až spiritním. Postavíte-li r,edle něho některé klasické zát,iší
holandské, uzÍejmíte si hned jeho nudnou, [ěžkopádnou počesL-
nost - Manetovo zátiší jest opravdu vedle něho malovan;7 esprit,
duch, esence, zv;išenjr život věcí. ,'Le langage des fleurs et des
choses muettes.., to dal nám impresionism, a zde bude v|iv
jeho trvalejší a jest již každ;im zprisobem qiznamnější než v plein-
airismu krajinném, kam se obyčejně klade a na nějž se obyčejně
omezuje.

Barevn1i' cit moderního malíŤe jest zjemnělejší než u malíĚe
starého: vidění stává se opravdu jakousi soustavou' vykoÍiséující
všech možností. ZjemnělejŠímu barevnému citu dá se vyhověti
jen tím, že se užívá více a pokud možno krásnějších pigmentťr
než dňíve; každ;Í čist;i pigment, kterého mriže malíŤ ziskati,
znamená mu positivní zisk, vždyé jde právě o zv;išenou svítivosť
obrazu. odtud chemické experimenty: moderní chemická labo-
ratoŤ stává se pomocnicí malíňovou: od Moneta počínajíc vplyvír
stále více a víc vědy do maliŤského umění.

V;fznamn1f pňevrat zpŮsobil impresionism i v malíňství
figurálném. Provádí první odboj proti akademickému tgpu, prot,i
akademické šabloně historického, renesančního typu. Pňed im-
presionismem malovali malíŤi dekorační konvenci odvozenou
z renesančních pláten italskÝch _ ne moderní typ. ne moderního

PaŤížana a moderni PaŤíŽanku' jejichž postoj, nervy' rasa, zpri- 21,3

sob života i zaměstnání jsou zcela jiné, než byly u renesančního

čIověka italského, kter;fm se inspirovali staŤí mistŤi renesanční.

Impresionism maluje první opravdu moderniho člověka, zde-

formovaného zvláštním zprisobem života velkoměstského, prací,

rozkoší i neŤestí docela moderní, neznámou star;fm _ impresio-
nism nepracuje abstraktním kánonem renesanční krásy. ovšem
impresionism stylisuje, snaží dobrati se typu, právě jako sty-
lisovali malíŤi renesančni, jen v jiném směru: impresionisté tŤídí
a vybírají, ale vybírají z empirického materiálu svojí doby a ve-
dou si v tom stejně jako staŤí velci Italové _ ale kdežto Italové
stylisují většinou principem lineárn;Ím a pod zorn1irm rihlem
lineárn1im, moderní Francouzové sťylisují ryze malíŤsky, atmo-
sféricky. Největší z jejich kruhu' Degas, ktery ostatně souvisí.
dosti slabou niti s impresionistickou metodou, došel zde nejdál;
jest tvrlrcem typického moderního gesta, gesta, jehož typičnosť
není abstraktni ' nybrz zcela specifická , získaná empirií - opravdu
monumentálnÍ malíÍ modernosti (slova, která, zdá1o se mnoh;?m,
vylučují se a jsou kontradikcí in adjecto).

ZLrátu, zdá se mně' znamená impresionism v portrétě. Neni
pochyby, impresionism má krásné portrét,y, dokonalé kusy
malované s jedinečnou vervou a s jedinečn;im briem - ale jen

člověka jako byt,ost rodouou, člověka animálního, Ťekl bych, pňi
němž hlava nebo tváň nemá většího v;Íznamu než kter;ikoli jinf

rid, pŤi němž hlava jest jen jevištěm jevri světeln]ilch a vzducho.
vych. opakuju, znám ňadu krásn1fch portrétri impresionistickych,
ale nejlepši z nich jsou plein-airy demonstrované na lidském
těte. A nejšéastněji jsou podáni u impresionistrilovci, zahradníci.
mladí lidé žijicí v pňírodě, děti nebo ženy. Plein-air stírá formu'
a impresionism nemodeluje. Korektiv ovšem záhy se dostavil.
Carriěre, tich;i secesionista z impresionismu, Rembrandt naší
doby, jest malíŤem soumraku. . . Jemu nejde tak o zachycení
světla jako fysického jevu, n;ibrž o vnitňní světlo, jež vyzaŤuje
lidská tváí. Jest portrétistou nroderního člověka jako indiuí-



214 dualitg, portrétistou bytosti meditat,ivné, lidí snu a myšlenky,
básníkri, myslit,elri, milencri a milenek. A Carriěre modelije; jest
mu tŤeba tvaru, ale ovšem tvaru, ktery vytváÍela si dušá z vni-
tra a kter1,r jest symbolickou st,opou jejího díIa ' . .

Casto, zmit'án jsa pochybami o konečné hodnotě impresio-
nismu, pŤával jsem si, abych mohl v pokoji pověsiti vedie sebe
díla impresionistická a díla některého vetikeno shrého mistra
a dlouh1fm pozorováním a soužitím s nimi rozŤešiti si bolestnÝ
spor. Jak by se drželi impresionisté vedle star;ich?

I{emohu na to odpovědět definitivně, jen pŤibližně.
A tu zdá se mně, není pochyby o tom, že impresionisté ne-

mají ani básnické hloubky a slavnostn osLiTizianouy, aniv;isost-
né dokonalosti a bohatství celkového zoru, jak je ma Velazquez;
ani psychotvorné magie a nadmalíiské velikost'i Rembrandtoug,
ani síly intelektu a pečet,i záhadného snu, kterou klade na čela
sv}7ch Íiglr Leonardo daVincí; ani titánského vzdoru a mlčelivé
pÝchv Michelangelouy, ani mystického vzletu a tajemného žáru,
kterf tráví nitro figur Greca Theotokopuliho, Jeiich umění jest
z nižši duchové sféry: u těchto geniti pracovaly na jich díle
patrně ještě jiné orgány než zrak, a snad sám živoi, kter;i umělec
hněte, byl z lehčí lát,ky, duchovější, více pronikl1f magrretismem
krásy a síly než dnes.

. Ale jedno jest jisto: kdo by se naprosto a riplně nedržel vedle
takového renesančního mistra, jsou právě malíŤi, kteĚí domnívali
se, že ho vyznávají, že tvoŤí v jeho duchu: takov1f Bouguereau,
takovf Cabane]. Vedle nich teprve vidělo by se jak nát,ži, z,
jsou prázdn;fm a pust;fm schematem, odvozánou šablonou bez
vnitiní nutnosti a logiky. Snad v nás nevybuÍuje tolik duševního
života Renoir nebo Monet, kolik ho vybuŤuje, doued.e vybouŤit
Tizian nebo Tint,oretto _ ale v jednom jim neiadají: v poctivosti
umělecké. Jsou stejně nutnym, stejně organick;fm uměleck1fm
titvarem, tňebas látka, kt,erou organisují, jest nižší a tňebas ritvar
sám jest menší. Není vinou impresionisLtt, že celková vlna mo-
dernÍho Života jest nižší než za Renesance nebo dokonce v Řecku

_- ale cti a slávou jeji<,h jes{,, že clonyslil i a docítilivšeclry, i rrei-
intimnější a nejduchovější impulsy doby v uměleckou forrnu
a styl.

Umění není nic než uvěclonrělá nut,nost, styl nic rrež vyraz
této nutnosti. A v tom smyslu jest impresionism ospravedlněn.
Impresionism jest clrganické umění moderního člověka, orgán,
ktery vyrostl z logiky v vojov;ich věkri a věkri. To, čemu bylo
cllouho pňezdíváno naturalismu a surového amorfismu, objeví se
budoucnosti a objevuje se již dnešku stglen. objevuje se již
drrešku:neboť i my máme jiŽ k impresionismu historick;-i odstup.

I
Dva rnistry, kt,ei'í b;Ívají obyčejně jrnenováni mezi impresio-

nisty, vypustil jsem z v;fkladu o nich: vypustil jsem je myslnč,
abych o niclr promluvil samostatně. Jsou Lo Cézanne a Degas.
Neboťsouvisili někt,erymi stranami své tvorby s impresionismem,
nejsou to st,rany pro ně nejcharakterističtější. \Ilastní charakter-
né jádro jejich r';'myká se esťetickému i techrrickému programu
irrrpresionistickému; jím znamenaji re,akcj proti impresionismu,
mlčelivou secesi z něho; a na ně navazuje proto dnesmladá gene-
race, která v1Ívojovou logikou touží pňekonati impresionism,
kLerá, jak jiŽ tomu káže v -vojov1fi osud, obrací logiku, jeŽ nesla
hnutí impresionistické: resultáty jeho bere za ugchodislio novéhrr
v;iivoje, impresionism sám jest jí jen elementem pro novou
synthesu. .  .

Mrauně stáli ovšem Degas i t,ézarrne v jednom bitevrrírn šiku
s druhy sqimi; vždyť šlo o boj, kter;Í sjednocoval všecky lidi
umělecky cítící, }rter;17 bouiil a uváděl ve var každou uměleckou
]rrev: o boj prot,i akademick;fm šablonám a odvarťtm Školy, proti
beznervní epigonské malbě historické, archeologické nebo gen-
rové. Společně s impresionisty šli tedy i Cézanne i Degas, společně
s nimi nesli svťrj poctiv;í podíl hrrrbostí a urážek - a v tomto
vnč'jším společenství jest i pŤíčina, proč kritika a v;i.tvarná histo.



210 rie kladla je dlouho společně s impresionisty do jedné estetické
kategorie. Teprve poslední léta cít,í zvláště intensivně d.iéerence,
které je dělí od pravověrného impresionismu.

Zásluhou Cézannouou zŮstane, že vycítil a utušil slepou uličku,
do níŽ vede konsekventní impresionism, kter;Í se chce obmezo-
vat na malbu odsťínri a jen odstínri, kter1i chce vystihovat nej-
prchavější chvíli, poslední subtilnosti osvětlení i ovzduší' Cézan-
ne pochopil, že tato honba za náladovostí, zpňesněnou do krajní
určitost,i, jest vlastně honbou za zdrobĎujícím a zdrobněl;fm;
že co se získává na pŤesnosti, zt'ráci se na velikosti. Jeho umění
jest lékem _ a často trpk;im lékem, jak již léky b;fvají _
proLi rafinouané uirtuositě, již počínal, bezděky a mimovolně,
propadávati někde impresionism. Cézanne jest, oprosťouatelem
uměleck;fm, vysvobozovatelem z doby rafinovaného cletailnictví,
z nebezpečí pňetížení, z virt,uosních svodri, které dňíve nebo
později ohrožují každé umělecké hnutí, každ;Í uměleck;f směr.
Znamená návrat k synthetičnějším živlrim, k božstvťrm privo-
du a počátku, k starší malíňské tradici, kterou ovšem svym
zprisobem vyvíjí a dom;fšIí: proLi reliefoui impresionistické malbě
znamená Cézanne ryzí malbu plošnou, on jest to, kdo naučí Gau-
guina vyvozovati obraz z několika prost;fch velikjlch elementri,
kdo učí ho cítiti a pojímati malbu jako odpočinek a pastvu zraku,
jako harmonick;i' klid, on jest to, kdo odvádí ho od snahy za-
chycovati prchavou chvíli a vyh;fbati se jejímu nervosnímu, roz-
tŤíšéujícímu nepokoji. (Naše qfstava měla krajinu od Gauguina,
,,Vodopád.., v níž šel pŤímo po stopách Cézannoq|.ch.)

Cézanne pochopil, Že impresionistick1ii zprisob, vede-li se do
dťrsledkťr, rozkládá barvu v poslední jakfsi prach, že se odneruuje
neustálou a postupnou analysou její koňenná síla, smyslná a temná
hloubka. A reagoval proti impresionismu ve jméno barug; bareund
krasa, ne světelná nebo atmosférická pravda - takov1ir jest oltáÍ,
na němž obětuje. Cézanne jest stejně absolutní kolorista jako
kter;ikoli veliky Benátčan _ jenže barevné hodnoty, jimiž
pracuje, jsou pohyblivější, plynnější, tekutější než u star;fch

BenátčanŮ, kteňí se opírají vždy o jakési abstraktni sc}r.ema.

Jest to kolorista, kter;i prošel impresionismem a ne lrez uŽitku;

impresionism zanechal i v kolorismu stopy svého nového hodno-

cení; zjemnil rižasně i smysl čistě barevn;/. A tak Cézannovy
barvy jsou zváženy na vážlrách opravdu vzduchoq|rch. Jsou
v něm žlutě, chromy, oranže, zeleně, jež znamenají vrchol barev-
né tÓnové krásy, kterého jsme v pňítomnosti dostoupili. Netvrdím
tim,že Cézanne jest největší malíÍsk;f tu rce moderní. I$ikoliv:
Cézanne, aby byl mohl plně dosáhnouti toho, po čem toužil, byl by
potŤeboval alespoĎ desetkrátr'íce talentu, než měl. (Tím nepra-
vím, Že ho rněl málo, ale rozhodně méně, než bylo tŤeba, aby si
držel rovnováhu s jeho ingenienz a došel tak bezesporn1ich, cele or-
ganisovan;fch a hmotné ce|e zmoŽenfch děl.) Cézanne často jen na-
povídá, co chtěl Ďíci; blekotá, kde chtěl mluvit. Ale to rresmí
nikoho másti: tikol, ktery si postavil, byl tak nesmirny, že k jeho

naplnění bude tňeba několika generací. Neboé rikol ten není nic
menšího, neŽ barua jako komposiční princip obrazoug _ a ne
barva schematická a abstraktní, n;fbrž živá, prohloubená a pro-
jemnělá barva moderní, jak prošla slunečnou qfhní impresionís-
mu. 'Iedy nic menšího, než co na jin;irclr základech Íešila a roz-
Ťešila troji generace mistrri benátsk;i'ch!

Dnes nepochybuje již nikdo, kdo má vribec uměleck;ii smysl,
o malíňské síle Cézannově, alespo ne pŤed jeho zátišími. To jsou
věci tak samozŤejmé hloubky a smyslné krásy, že neni k nim
tňeba vribec glos. Naše qirstava měla dvojí zátiší Cézannovo;
první temné, upomínající na Chardina nebo Ribota, druhé světlé
- a obojí stejně kouzelné, plné kvalit ryze malíŤsk;fch, plné stěs-
naného malíňského života. Také krajiny Cézannovy dostoupily
již většinou vysokého kritického kursu, a právem; snad by byly
pochodily lépe i u naší kritiky, kdyby jí bylo známo, že nikdo
jin1f než Monet má jich několik ve svém atelieru a vidí v nich cosi
nedosažitelného, nejšéastnější, pňírodní slroro organisaci látky
a hmoty _ cosi zákonně prostého a šéastnélro' co se blíží prat,ypu,
kter.;iim člověk měŤí svou snahu i své dílo. Pochyby jsou posud
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218 o podobiznách Cézannov;fch' li laše v;ist,ava šéastnou náhodort
měla jednu z nejlepších, které jsenr viděI; ani ta mne nepŤesvěd-
čila zcela; vedle vzácn]fch jedirrečn;i.ch kvalit, i nedostatky; ale
v poslednÍ analyse, kvality jsou t,u věcí ingenia a nedostat,ky
věcl jen talentu. .  .

Druh;i velik1f reakcionáŤ proti impresionismu jesL Degas,
Degas koriguje impresionism v tom, v čem jest opravdu nej-
slabší - ve formě. Impresionism znamená do značného stupně
ztrátu malíňské formy. A forma - forma nejryzejší, nejzákon-
nějši, nejumělejší - jest vlastní smysl Degasovy osobnosti. Po-
měr mezi ingeniem a intelekt,em' kter;i' určuje ve své qfslednici
uměleck$ charakter, jest u Degasa opačn;i poměru u Cézanna:
intelekt strávil tu skoro ingenium. Intelekt skoro matematicky,
kter"f pracuje koncentrací a silou abstraktnou a resultáty zriro-
čujeještě jako složky pro cíle vzdálenější a ještě abstraktnější.
odtud dojem jakési umělosti, kter;y1 odpuzuje některé kritiky,
ku pň' jemného anglického kritika Georgesa Moora; Degasťrv
intelekt pracuje s neomylností vědeckého nástroje; není čárky,
která by byla ponechána dobrodružství náhody' nálady nebo
inspirace; a pňitom konečn1f resultát mívá vzhled nevinné
empirie _ tak dokonale jsou odstraněna všecka lešení, ťak zna-
menitě zameteny jsou všecky stopy prťrpravrrého procesu' kter;f,
není pochyby o tom, musí b1fti složi|f i pracn;i. Y tom zde jes|
vlastní ironick;i paradox Degasriv; kdo jej změňil kdy v celé
hloubce jeho, nemriže nezachvět se pňed každ;im jeho plátnenr.
Jest to 1isměch v nejzdvoÍilejší formě (tak to na mě p sobí),
urážka v nejklasičtější, nejpromyšlenější, nejklidnější Íormč.
a proto urážka dvojnásobná, proto qfsměch znásobněny.

Největší umělci-kreslíŤi Mantegna, Holbein, Ingres, byli jeho
učiteli a sdělili mu tajemství stylu a velikosti: kazeri. Místo in-
spirace, která jest vulgárním darem pŤíliš mnohych, kdzeri, nej-
aristokratičtější princip umělecké tvorby. Degas jest vlastní klasilr
modernosLi: vidí modernost monumetrtálně, stylově, synthetisuje
a zaklíná ji v novou konvenci, která dorrese pňíštím dobám cha.

rakter doby: z ukrutné arabesky, v niž vpisuje Degas moderní
těla, vyvine si filosof pňíštího věku charakter naší doby, kdyby
se ztratily všecky ostatní jeho dokumenty. ZanedbalJi impresio-
nism komposici, jest Degas cel;i vyčerpán slovem komposice.
Musí se tomuto termínu u něho však rozumět. Není to komposice
akademická, právě jako kresba jeho nemá nic společného s tím,
čemu se učí na akademiích. Jeho komposice není geometrická,
n1ibrž prostorná; jeho obrazy jsou stavěny s jedinou intencí: co
nejvíce hloubky na plochu co nejmenší. NejduchaplnějšÍmi ritoky
vnucuje, vtěsnává Degas co nejvíc prostoru na plochu co nej-
menší. To jest tajemství jeho rnonumentálnosti: jeho obrazy jsou
tak pevně sroubeny jako nejsmělejší a nejvzdušnější stavby. (Na
naší qistavě zastoupen jest vedle slabších čísel dvěma díly, byť
ne vrcholn;Ími, alespoĎ prvního ňádu: olejem ŽehliŤka a pastelem
Po lazni, První ukazuje dobŤe, jak monumentálně dovede po-
jmout Degas nejvšednější, nejtriviálnějši gesto moderní
typické gesto, které jest esencí celé bytosti, celého osudu t,é neb
oné bytosti. Druh1f jesť koloristická orchidea ryze degasovské
struktury, kytice kypiv-jrch malíÍsk;fch raket, dílo, na němž lze
pochopit a ověňit slovo Huysmansovo ,,o manželství a cizoložství
barev.., pronesené právě pŤi pňíležitosti díla Degasova.)

Není náhodné, že o těchto dvou mistrech' Cézannovi a De-
gasovi, mluví s největší uctouGauguin. Jsou mu opravdu v;ichodi-
skem a víc: ukazovatelem cesty do ňÍše jeho touhy. Na pražské
v;1istavě visel obraz, kterÝ napovídal, čím byl jednu dobu
Gauguinovi Cézanne; a v Paňíži viděl jsem obrazy Gauguinovy,
které se dovolávaly pňímo Degasa. Gauguin nemohl najítí v sou-
časném malíŤství jinfch a lepších zasvětitelri ve svrij cíl nad tyto
dva mistry; každ1f z nich pracoval svojí cestou a sv;Ím zprlsobem
k cíli Gauguinovu, kter;1i byl: pňekonáni naturalismu malíŤského,
stvoňení velikého, harmonického plošného umění dekoračního'
Gauguin nesl se za malbou synthetickou, za symbolicklirm, typic-
k1fm uměním dekoračním; jeho touhou bylo pokr1ivati zdi krás-
nou zyuiigí malbou, krásn;Ími těly, ponoňenymi do hlubších
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220 zdrojri krásy, než jest rozt,i.íštěn;i,, bolestny' horečn;ir dnešek,
leknínově snícími o kráse hlubších nebes, než jest kalná obloha
našeho pásma, harmonicky koupan;fmi věčn;irmi pokojn;ilnri
silami nekultivované a neochočené i nezlomené Pňírody. K tomuto
cíli pŤiblížil se ovšem aŽ v poslední tahitské době; cesta k ní byla
však klikatá a dotkla se nejednoho moderního rnistra, aby jej
záhy opustila. Teprve v poslední době stvoŤil Gauguin svá sladce
pokojná plátna, oddychující hlubok;fm a klidnjlm štěstím, které
pňipomíná mně vždycky vegetativné štěstí rostliny, opojené
plností vlastních šéáv a vriní. Tato plátna prochvěna jsou jedineč.
nou slavnostni něhou, Ťekl bys čímsi aŽ dňímotně klidn;fm
a sladk;ilm, kdyby v tom nebylo tolik síly. ovšem síla Gauguinova'
jako každá pravá síla, nedá se mysliti bez něhy a jemnosti: jest

to právě harmonická, synthetická potence duševní. Gauguín
vzdal se vší honby za interesantností, odolává všem drobn;Ím
svod m chvíle - a dosahuje tak stylu. Prisobí velikou nelomenou
silou plochy, zaplněné sladce nalit;fmi barevn;imi šéávami,
jako asi jest zaplněna cella rostlinná cukernat;Ími látkami.
A vrcholnych děl právě z tét'o poslední rozhodné doby qistava
naše neměla; největší většina byly práce doby prťrpravné nebo
pť'echodné a ještě většinou pouhé drobty z poslední soukromé
uente; jenjedno, dvě plátna mohla napověděti pozornému, malíŤ-
sky vnímajícímu divákovi směr, v němž |eží kouzeln;i zemsk;jr
ráj Gauguinova umění.

Ještě žalněji byl snad zastoupen velik5i nešťastn;| pŤítel Gau-
guinriv, Vincent Van Gogh. Jen jedin;i obraz, R že, napovíclá
pravého Van Gogha. Stejnf konečn;i cíl jalro Gauguinovi stál
pÍed duševním zrakem Van Goghovi: velilré, monumentální de-

korativné umění' Ale Varr Goghor'i bylo tím tíže ho dostoupiti,
čím eruptivnější byl duší, čím více ]rvasu vŤelo r' jeho zmítané
vášnivé duši, čím tíže dovedl ji ukázĎovati. Stále byl zmítán
několika směry - ale byly v něm také vnitŤní fondy, které stačily
opravdu na směr a proud několiker;i'. Hloubčji za|ožen než Gau.
guin - duše opravdu jižní, které dostalo se darmo klasické moud-

rosti, již pokláclá Nietzsche za moudrost pňímo Ťeckou, že
umělec a básník musí se držeti povrchu věcí, nesestupovati do
hlubin a dáti se okouzlovati milostí chvíle a její hrou _Van

Gogh bojoval o svoje umění zápas, jehož tragice vyrovná se
nráloco v moderních dějinách uměleck;ich. Duch v podstatě
nábožensky založen;i nalezl v zápase uměleckém jen analogon
zoufalého pascalovského boje o spásu, a podobenství krásy měnilo
Se mu samo sebou neustále v podobenství smrti a šílenství. . .

Ved]e této veliké reakce proti impresionismu, která ztros.
kotává posud většinou právě pro nesmírnost svych cílťr' jest po-
zorovati reakci zdrobnělou. Řita se ji intimism a žije většinou
posud z toho, že pňekládá do menších rozměrri Cézanna nebo
I)egasa. Intimism není nic než snaha pojmouti dojem, kter1i
u impresionismu mívá cosi pňíkrého a věcného nebo i vědeckého,
náladověji, lyričtěji. MalujíJi impresionisté otevňenou pÍírodu,
zalitou horkym' bijícím sluncem, zavírají se intimisté do zabydle-
n;fch pokojri a snaží se napovědět malíňsky cosi z jejich atmo.
sféry, do níž vmísilo se pŤirozeně víc osudu lidského než do chlad-
né podnebeské atmosféry kosmické. Byli-li impresionisté tuláci,
kteňí malovali prima pŤed pŤírodou' zapomínajíce na všecku
tradici malíňskou, jsou fintimisté] lidé kulturní a velkoměstští se
slrlony literárními, kteŤí milují velkoměstskf parfum, umělé
osvětlení, narážkové a symbolické šero, literární nápovědi,
kteŤí cítí zvláště živě stylové pňíbuzenství s více méně vzdáleny-
mi vrstvami kulturními, kteňí se dívají rádi na věci pod zornjnn
rihlem té nebo oné stylisační konvence, lrteŤí se neuh1|'bají remi-
niscencím dobov1im nebo literárním, vyskytnouJi se právě a do-
vedou-li nésti jejich dílo. Správné v jejich snaze jest to, že cht,ějí
vystihnouti více neŽ pouhou hmotnou, vzduchovou nebo světel.
nou atmosféru život,a; Životní atmosféra jest složena i z prvkri
citovych, jest napojena magnetismem sympatií a antipatii,
a umění malíňské musí se snažiti, aby i z nich cosi napovědělo
a sqfmi prostňedky sugerovalo. . . Citová nebo literární narážka,
pravda, posucl zeslabovala nejčastěji malíňskorr emoci; ale bylo



222 to tím, že byla špatně volena, disparátní, že neintegrovala se
s emocí malíňskou; není tím vyloučeno, že, volíJi se s kultivova.
n;Ím vkusem a vybíravou opatrností a diskretností, mriže malíŤ-
skou emoci podepŤíti a stupůovati nebo alespori prodloužiti jem-
nějším duchovějším chvějem... Všichni v117znamnějši malíňi
nroderní doby, pokud nejsou buď epigony impresionismu, nebo
posledními bezduch;fmi otroky odumírající akademické šablony'
shodují se v tom, že slaži se vyjíti z pouhé zrakové empirie a do-
brati se živl synt,hetičtějších; intimisté specielně touží zachyco-
vati po vnějškové náladě impresionistické náladu vnitŤní, osob-
nějši akcent svého zorného rihlu.

Z malíŤri, seskupovanj.ch obyčejně pod etiketu intimismu,
vyhovuje pojmu tohoto slova jediny Vuíltard, malíÍ opravdu
rozkošn;,]., pln;i' ducha' vkusu i kultury. o jeho barevné distinkci
mohly pověděti divákovi s otevÍen;fma očima v naší v1istavě dost
jeho dva obrázky IJ stolu a Šugcarsky domek; p sobily na mě jako
dokonalá komorní hudba v rodinném pokoji. - Y Rousseloui
žije kus Ťecké duše, ovšem ani dramatické ani epické, n;ibrž jen
bukolické; je to hudební duše, která se ráda zapňádá do nejkouzel-
nějších snri' Na naší v;istavě byl zastoupen šéastné Makem ne
docela vlastního pěstění, a hlavně rozlrošnou eroticko-mytholo-
gickou fantasií Údoltm u Tempe. Zde bylo zachyceno cosi jako
poslední citové teplo, vyprchávající do našeho chladného vzduchu
z Ťeck1ich váz. Ve|mi těžko dá se zato pochopiti, proč iadí mezi
intimisty Bonnarda. Bonnard jest silnf (někdy spíše brutální neŽ
siln;i) malíŤ, ale intimního není v něm nic:naopak cosi drsného,
ritočného, kŤepkého. I ve sv ch akt,ech, i ve sv;ich paŤížskfch
náměstích s víŤícími lidičkami a velikou perspektivnou hloubkou
pŤipomíná, že prošel vlivem Degasov1im. ostatně jedna z nej-
většÍch malíŤsk;ich potencí mezi mladšími. Jest to patrno i ze
Skotské sukně na naší v1istavě: to je kus vervní malby nejlepší
rasy. Laprade, rozkošn1i i odvážnj-malíi, kter;f mezi sloŽky sv;ilch
nálad béŤe někdy i stylovj' archaism, jest zastoupen na naší
vfstavě necharakteristicky dvojím zdtiším. -

Tiet,í reakce proti impresionismu, tak zvan;f smět neoim-
presionistickg, jest jen jednostrann;im pokračováním v něm:
neoimpresionism dom1išlí jen, jak se domnívá, drisledně meto-
du impresionistickou. Nemám zde dost místa, abych mohl vy.
psati vznik theorie neoimpresionistické, i vědecké a umělecké
prameny' z nichž se živila; stačí Ťíci všeobecně, že jest vpádem
a drisledkem exaktního bádání vědeckého, prací Chevreulov1ich,
Helmholtzov1y'ch, o. N. Roodov;1ich, v Ťíši, kde posud bral se
umělec kupŤedu instinktem nebo intuici, jejiž moudrost milovala
podzemí a v něm - potmě a hmat,em - brala se kupÍedu .|Sígnac)
v broŽuŤe svrchovaně zajímavé zformuloval první novou umělec-
kou metodu a nalezl pro ni doklady i v dilech největších geniú
malíňskfch, od Delacroixe a Constabla nazpět až k Rubensovi,
ovšem doklady poněkud ]<rátkodeché, které dokazovaly nejv1fše,
Že t'it'o geniové sem tam, qijimkou a na chvilku, pŤedjali to,
čemu se dá Ťíci neoimpresionism, nebo pŤiblíŽili se mu sem tanl
alespoIi dosti těsně, ale nikdy ovšem nepracovali jím jako jedinou
drislednou metodou. Neoimpresionistická technika jde dále než
pou}r;il pointilism, t. j. malba mal1frni kupkami barevn;Ími:
žádá, aby barvy byly ťrplně a geometricky pŤesně děleny a klade.
ny na bíl;i základ: žádá dále, aby malíÍ uŽíval nemíšen1ich čistfch
barev spekt,ráln1ich po zákonu o komplementérnosti. Divák sám
skládá zde obraz, nalezne-li si náležit]ir odstup. Zkušenosti, které
jsou podkladem neoimpresionismu, byly v jádŤe známy již t,kal-
crlm gobelinov1fm. Účelem techniky neoimpresionistické jest do-
sálrnouti největší možné svítivosti barevné, vnésti do obrazu
pohyb, lehkost, tok rytmickf ; ričel ten hatívá však jistá mrholivá
zašpiněnost, kterou ptisobí ne oimpresionistická plátna, a jíž
nelze se vyhnouti, ani dodržuje-li se asketická tato technika,
která klade opravdu spartánské požadavky na píli a trpělivost
malíňskou, se svědomitostí nejkrajnější Ťehole. . . Logickf smysl
má ostatně jen u pÍedmětri, na něž jsme zvyklí hleděti z veliké
vzdálenosti, tedy pŤi malbě hor. Segantinimu prokázala opravdu
neocenit'eln;fch služeb pňi malbě alpské: zde nalezla si šéasLnou



224 shodou okolností svŮj pŤedurčen;i, terén; již proto nemělo by se
jí láti; byla opravdovou a platnou spolupracovnicí na krásném
.uměleckém činu. . . Neoimpresionistická díla na naši v;istavu za-
slaná jsou skoro vesměs odpadková a málo šéastná. Dokonalé
plátno od' Signaca (takového ovšem nebylo na naší qistavě)
podmaĎuje si, pňes všecky námitky a pňes rozpoltěnjl dojem
konečn1i, alespoĎ ve sv;ich chvílích milovníka umění svou malíŤ-
skou vzdušností, sv;fm purismem' svou lehkou svítivostí: ve
šéast,n$ch chvílích povolné vnímavosti mťrže tě osvěžiti takoqil
obraz $ignacriv jako koupel v nejčistším a nejchladnějším živlu
horském. I od Rysselbergha viděl jsem plátna daleko lepší, než
rilomek, jímž byl zastoupen na naši v;Ístavě, plátna, která dávala
vzniknouti opravdu harmonickému dojmu čistě rytmické krásy,
lehkého, vzdušného tance.

Jest škoda, že na Mánesově qÍstavě nebyl zastoupen vlastni
parens neoimpresionismu, záhy a pňedčasně zemÍel;ii Seurat.
Zde by byl vyniknul vlastní estetick;f a uměleck1i ričel neoim-
presionismu, zde by se byl ospravedlnil sv1im krásn;fm, dalekj'm
a směl;fm cílem - neboé nesměňuje k ničemu jinému, než k veli-
kému umění murálnému, k plošnému uměni dekoračnímu. Cel;i
život Seuratriv byl hrdinnjl boj o toto veliké umění, a celou
theorii fneo]impresionistickou ukul si jen jako nástroj a prostŤedek
k tomuto vznešenému cíli.

A není pochyby,neoimpresionism, má-li jak}i smysl, má jej
jen v tom, že vyvíjí stylové a dekorační elementy, které leží
v impresionismu: odpŤedmětriuje obraz, ukazuje v něm geo.
metrické a abstraktní schema, umenšuje v něm část hmotnou,
část tíhy zemské, vyzdvihuje v něm rytmickou zákonnou
krásu.

Tento veliky, nádhern;i cíl _ stvoŤení nového dekoračniho
umění, umění velké, zákonné krásy a čistoty - zvedá se stále
patrněji na obzoru drrešní malby: všecky cesty vedou k němu.

A tak to, co se zdálo konečn;im v1isledkem impresionismu,
stává se jen pŤedpokladem a 1ichodiskem k tomuto vyššímu,

synthetičtějšímu cíli, a impresionism sám, kter1f se zdá b1fti 225
jednu chvíli posledním slovem moderního umění, stává se jen
pomocníkem v boji o umění vyšší, i nejstarší i nejmladšÍ zároveř,
kheré |eži i na začátku i na konci umělecké dráhy.

Vzácné a krásné divadlo qilvojové logiky umělecké!

15 Kťiticbé pr.iila g




