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_ ale tato stĎÍzlivost jest sllou oka' kriticklm polrledem na distanc. StŤízlivost
našich kritikri jest cosi právě opačného: slabost . . .poslední utočiště lhostejnosti,.
chlad obraznosti, mdloba intelektu.

Je-li stÍízlivym pan Harlas, jesí to jen pĎirozená neschopnost myšlení a inte-
lektu' Je.li stíízlivfm p. Mádl' jest to jen nedostatek sensitivnosti a kritické intuice.
Kdybychom nebyli neuměleckou Boiotií a byli zemí opravdu kulturnÍ, pŤešly by
nám jiŽ dávno tyto rozdíly v krev a byly by tak samoziejmy jako barva nebe nebo
v o d y . . ,

Vedle ubohosti oficielnl ,,kritiky.. jest tÍm radostnější zaznamenati několik
studiÍ našÍ mladé kritiky, jež vynesla nám vystava Munchova v Praze a které jsou

známkou, Že země tato nepropadla ještě uplně Kaliban m.
Jest to článek p, Jirdnk u v ,,Nové české revui.. a studÍe p, Martenoua, vydaná

kniŽně - žel s pÍíliš obmezenou publicitou.
Článek p. Jiránkťrv má kouzlo osobního poměru k autorovi, kouzlo prožitého

a procítěného vztahu, události skoro intimnl a dramatické - vzácné koiení, bez
něhoŽ nenl kritiky v pravém a vlastním smyslu S]ova. Studie p. Martenova jest ne-
popíratelně dílem kritické inteligence, která vidí hluboko a hodnotí všecko se stállm
zietelem k základním problémrim umělecké tvorby. Jest to práce silného dechu'
která hledá smysl osobností tak vášnivfch jako NIunch pro v;y'vojovf uměleckf
rytmus a cítl i ctí jejich osudnou dramatičnost.

Celkem; dvojí zisk a dvojí naděje v tom zoufalém bankrotě české v tvarné
kritiky' kterf se s tak roztomilou nestoudností projevil v pÍípadě Munchově.

Akt tcllro podivného dramatu, jemuŽ Ílkajl rraivní entlrusiasté a filosoťové

,,posmrtnd Sprauedlnost,,, odehrál se v poslední době ve Francii na malÍÍi zemŤelém
r. t892 v rlplném skoro zapomenutí: na Constdntinoui Gugsoui.

V galerii Barbazangesově uspoiádali nedávno vystavu jeho děl' jeho tuše
a akvarely prodávajl se za vysoké ceny a amatéŤi derou se o ně, revue uveÍejĎují
jeho listy a studie o něm a známf vjbornf kritik Gustau Ge||rog vytiskl o něm ne-
clávno dokonce znamenitou knihu' doloženou charakterisfickfmi reprodukcemi:
člověk včera ještě známf jen opravdov m milovníkťlm a znatelrim umění jest dnes
skoro mÓdním artikiem a pŤedmětem spekulace vftvarné bursy.

o uměleckém charakteru a hodnotě dÍla Guysova nechci se zde šíl'it: koho věc
zajímá a kdo stojí o poučení, nalezne si je v krásné studii Baudelalrouc. Tam cha-
rakterisoval velik1/ básník, ktery byl také sensiťivním kritikem a k.rásnou estetickou
inteligencí, sv1y'm dokonal1fm uměním uměnÍ Guysovo. Zde stači iíci, Že Guys byl
pŤedchtidcem impresionistri, pŤedchťrdcem moderních nervovfch malííri a lrresl1Ťrl
velkoměstské perverse: talent bolestny a ostr1,i, kterf 'byl lákán vŠí elegancÍ a vŠí
korumpovaností současné PaŤíže, jeŽ zv láště za Napoleona III .  by la cos i  jako evrop-
skjm harémem plnjm dusn1fch v ní. Zvláštní nervové fluidum, podivná umělá
v ně chvěje se narl pracemi Guysovfmi, které chvatně, obyčejně v ma]ém formátě,
píŠ1 tu sensitivní, tu ironickf rukopis svojí doby a svého světa - světa rozkoše
a neŤesti, smutku a smyslnosti.

A práce takového umělce byly prodávány Ještě píed dvěma tíemi roky po 4 až
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Eď,aard, Munch a tak za. česká, kritilta,-,,Posrnrtná, spro,Ue.
!In.o.s.t,, " i,ji režiséíi - f RudolÍ At;. - tj,i--,{*",ke
hnthkupeclté katalogy

V stava dÍ]a Munchova má ved]e sv ch kladnych zásluh _ zásluh charakterné
umělecké síly a potence - ještě zásluhu vedlejší a čistě místnl, kt,erá by mohlabjti lehce pÍehlédnuta a na niŽ chci zde proto několika slovy upozorn íL: demaskouala
tu ubohou věc, která se naz1tvá oficielnÍ českou kritikou, tu věc, která se skr]y'r,áza tímto t i tu lem, tu zoufale malou a bědnou věc. . .

NenÍ to mal ičkost,  uváŽl l i  se,  Že jde o takové herce, jako je na pÍ. p '  K.  B.  Mádl ,kteŤÍ nemají mnohem 
"í.,"9!.r1a."o 

svoji t. zv. ,,pokrokovou.. *".t.u 
" 

pňidrŽujt sij l z o1 i i t enaívá i i aneda j í s i  j i  t a k ]ehcgsí rhno r í  _nemohous i  j i d á t i an i s t r hnou t :
ztratili by tím své všecko. 

-Musil 
pňijít takovy náraz, jak;/m byl právě Munch, abyspadla. Musila pňijít taková slla, aby vymrská]a z takov1/ch zjevri všect<u naučenou

obratnost a chytrost, všechen akomodační a aklimatisační talent, všecky parasitní
ctnosti, jimiŽ se dovedly uchytit a rozbujet po každé ještě i na ve]mi čistych a vetmitěŽce pŤÍstupnfch skalách a zdech. ByIo tŤeba ve]mi Si]ného a neustupného utoku,aby odpadlo s tohoto člověka chytráctví, pŤizprisobivá ,,pokrokovost..a bertevo.lentní lhostejnost, kterfmi dá se tak lehce klamat u nás a jeŽ se berou u nás taklehce za kritickf intelekt, a aby vyplulo z posledního prázana to něco, černu semusí Ťíci _ z nedostatku slovníkového _ charakter 1cum grano SaliEl' 

---

BudiŽ mně dobie rozuměno: nezatracuju kritika, kter1r se postavil proti
Munchovi, jen proto, že se postavil proti němu. Naopak: kti"Lik iti su'lé- prduo,
]'illčit]:e 

proti zjevu nesympatickému a protilehlému, opňíti se mu zce]a 
" 

.'"p.o.to,
b1rti subjektivnym do krajnosti, individualistou na nr1žl Ano _ a]e za jednou pod-mínkou: Že stojl c}rarakter proti charakteru, intelekt proti intelektu, Skála protiskále! Že potence charakterná a myslivá _ ne.ti tvoňivá _ jest pÍibliŽně stejná:rozhodná, v1l'razná, intensivní, vykrystalisovaná. NriŽ proti noži, skála proti skále _
ano: a le ne kaše prot i  skáIe. Pak není divac l la uboŽejšÍho nad toto!

ozŤejmím pŤíkladem, co myslím.
KdyŽ roku l887 uváděl i  do B'er l Ina Ibsenovy,,Pňíšery. . ,  postavi l  se velmt roz.hodně prot i  n im stary Fontane. Čet l  jsem neaáino tuto kr i t iku _ a smekl  pŤed

starjm Fontanem v duchu klobouk _ smekl jsem klobouk' tŤebas jsem s nÍm ne-souhlasil. Neboť zcle m'uvÍ celf mrrž a cely átrch z protivného pÓlll, protinoŽec,_ a proto jest jeho kritika tak cenná. Tento člověk promyslil a procítil tytéŽ látkyjako lbsen, a le j inou metodou, j infm sty lem, j in l im duchem. iako Ibsen obeptul
zemi' ale opačn:i'm směrem a na jiné lodi' Jest píeá Ibsenem chladn m a stÍízliv1/m



6? t0 franclch! Vypravuje se, Že velikou část prací, snad čtvrtinu, lríeré tvoÍily nedávno
vystavu Barbazangskou, koupil kter1rsi dÍevorytec, znamenitf sběratel jemného
vkusu, za celfch desetfrankr1! Dnes má cenu snad pětistynásobnou! Neboť zábavná
hra, která se tentokrát hraje s Guysem a jíž iÍkají dobromyslnl libomudrci ,,po.
smrtná spravedlnost..' Jest v jádŤe velmi starou a velmi sprostou komedií' která byla
nesčIslněkrát již sehrána s díly jin1ich velikÍ'ch mistrri, iiŽ Ži|i a zemŤeli v chudobě,
aby se stali po smrti piedmětem bursovnl spekulace a obrazové ažiotáŽe. opakuje
se tu stará lrra, která byla sehrána kdysi se jmény a s díly Ingresovymi, Delacroixo.
vfmi' Daumierov;y'mi _ a všech snad impresionistri: Durand.Ruel byl prf za
desetiletÍ dvakrát až tÍikrát jich kupcem a prodavačem a vŽdy se ziskem tak asi
150 nebo 200 procentovfm.

Rozuml se pak samo sebou, že malíŤ moderního světa a moderního rafinovanélro
luxu bydlil v studené mansardě a žil vribec životem proletáŤskym.

Á nyní' dvanáct rokrl po smrti' ,,posmrtná spravedlnost.. - ve službách umč.
lecké bursyl Jaké špinavé kulisy má tato fécrie a jaké nrčisté reŽiséry!

,,Posmrtná spravedlnost?.. Nemělo by se snad spíše iÍkat jazykem Pigasov m:
hrub$ a sprostj vtip osudu?

V bňeznu ztratila víder1ská ,,Secese.. svého čestnélro pÍedsedu: Ruttolf AIt
zemÍel ve věku tĚiadevadesáti let,

Alt nebyl ani hlubok;y' duch, ani velikf a vášniv tvrirce, n:,ibrŽ poctivy sympa-
tickf umělec, kterf znal meze svého talentu a cťil je t|m, že jich nepňekračoval'
Byl to člověk tradice, ale dobré mÍstnÍ tradice, kterou ve směru svého charakteru
a temperamentu obrodil. Svému uměnl naučil se u svého otce, trochu pÍÍliš pipla.
vého a čistot,ného mallie viderlského. Zásluhou jeho bylo, že .byl skutečno oisiym
maltfsklm temperamentem a Že proto byl podce ován v době sentimentální
malíŤské novelistiky, která iádila ve Vídni vlastně donedávna. Maloval rád v malém
formátě kraJiny a architektury, a jeho malíňskf zprtsob nezměnil se skoro po celou
dlouhou jeho dráhui vidÍ motivy trochu koketně a trochu mělce sázÍ je do prostoru,
dělí světlo a stln, vyvažuJe masy. Na nejtepších věcech IeŽí jakfsi teplf dech, jakási
lyrika oka' ,,Secese.., zvolivši Jej svfm čestnfm pledsedou' poklonila se jeho pocti.
vému uměleckému Životu, v němž nedělal koncesi a byl si věrnjm v dobách i ne.
dobrfch.

V obrazech poslednÍ staŤecké doby pňiblížil se impresionismur jsou někdy
nervnější jeho starších prací.

VldeůŠtl kritikové vykládali to nejistotou ruky, kterou prÝ se stávalo vedení
jeho štětce neklidn1rm a chvěJivfm, a navazovali na to více méně filosofické uvahy
o souvislosti mezi ripadkem a modernim ma]ÍĎstvim _ filosofie opravdu kalibanská'

Bylo by žertovné, aby se pokusili pánové touto metodou vyloŽit, proč našemu
cítěnl jsou nejbližšt právě poslednl dÍla Rembrandtova nebo Halsova nebo Pous-
sinova.

Pochopili by snad, že tam, kde nastává snad u obyčejného č1ověka marasmus'
m že u umělce byti nejvyššÍ a poslednl dovršenÍ uzráním: oěista zraku nebo srdce
jiŽ skoro duchová.

Dva německé nakladatelské katalogy teží pŤede nlnou a bouiÍ cit' pĎed nímž

clomníval jsem se bfti v životě zcela bezpečn:fm: závist. Listuju v nich a závidÍm

Ňěmcťrm: závidim jim proto' Že vidím, jak se tu zachycuj1 první zárodky literdrni

a knižnl kultura - čehosi, co je nám posud tak cizÍ jako našÍ p dě palma datlová.
Jeden z nich jest katalog nakladatelství Langenoua v Mnichově, jímž podává

p. Langen čet ze své činnosti za prvnÍ desetiletí, od r. 1894_1904. NemyslÍm'
že jest všecko zlato, co vydal p. Langen| mnohé se jen tÍpytí, ale nesvÍtí a nehŤeje.

Vedle děl Hamsunovfch setkáš se v katalogu i s Beyerleinem, vedle Anatola France
uzŤíš i Marcela Prévosta. Ale nechci psáti o literární nebo umělecké hodnotě knih
p. LangenovÝch: na co chci zde rrpozornit, jest onen jiskiivj; vzduch, kter1/ tryská

z jcho originelní knížky.
Řada spisovatelrl napsala si stručné autobiografie, kapitoly živ.otopisné: jak

jiskŤivě, s jakfm charmem většinou, jak prostě a diskretně většinou! Člověk boj{ se
měŤit a srovnávat: jak triviálně, jak nevkusně vedla by si v analogické situaci

většina spisovate]stva našeho. Tyto autobiografické črty jsou doprovázeny karika.
turami o. Gulbranssonovfmi a Th. Th. Heinov1fmi - odváŽn1fmi, smělfmi, ale
nikde ne sprostÝmi' U nás, kde nedovedou _ a zvláště mladšÍ - rozumět satiÍe

a karikatuie jinak než jako zámince k surov1/m sprostotám a neurval;y'm nÍzkostem,
jest kníŽka tato jako poselstvlm z jiného světa, lehčího, radostnějšiho a kulturněj-
šÍho než svět našeho literárního podskaláctvl a hospodského cechaÍení.

Ještě mileji dojímá druhf kata|og, Díedericlrsoua nakladatelstvÍ v Jeně. Je z něho
patrna opravdová snaha o literárnl a vÝtvarnou kulturu. NejvětšÍ většina knih
vydanfch nákladem tímto Jest skutečnfm kulturnlm ziskem svfm čtenáĎrlm. Vedle
nroderní literatury estetické a essayistické a krásné literatury _ domác{ i cizí _

vydává toto nakladatelství i knihy Ťeckfch filosofrl, stĚedověkfch mystiktl a theo.
sof a renesančních myslitelri; nové otisky starfch klasickfch knih německfch
z romantické doby stojt vedle piekladri Tolstého a Gorkého a Jacobsena. z doslovu
nakladatelova jest patrno, Že pracuje vědomě a s plánem na obrodě modernÍ kultury
německé a že správně cítí, kde jsou uhlavní její nepŤátelé: že jest to ztrnulf cÍrkev-
nickf život a neŽivotná pedantická věda, kramáŤství systematické pedagogiky
a speciálního odbornictví, které, ztrativši souvislost s celkem životnÍm, zabíjí vŠude
iniciaíivnost a radost.

NakladatelstvÍ Diederichsovo jest také z těch ÍÍdkfch podnik ' které věnuji
péči knize jako ultuarnému dílu. Vypravuje knihy s vkusem a s patrnou uměleckou
snahou; snad vkus ten není posud zcela bezpcčnf _ jsem první, kdo to pÍizná _

ale umělecká snaha projevuje se všude a činí milfmi i pokusy sellravši nebo ne zcela
uzrálé.

Ale: kde jest jt u nás?
Kde na]eznete rrakladatelc' ktcr by cítil a myslil jako tento pi.66pigh-s, ktel.y

by byl schopen ne napsati _ ale jen procltiti _ to, co napsal tento č]ověk v závě-
rcčné kapitole svého katalogu, která nese vfznamně tiíul ''ke kultuÍe kniŽné...

A cítÍter ano, to zde jest kupec _ kupec v krásném a heroickém smyslu slova'
jak rozuměl mu Ruskin nebo William Morris, když napsal toto jméno na štít svého
obclrodu, kterf se stal brzy kulturnější institucí neŽ v jinjch zemÍch akademie.

Ano, kupec _ naŠi nakladatelé Jsou vedle něho jen -krámkaÍi a hokynáfi.
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