
250 jednotlivec sám Jest cosi príiiŠ efernernlho a pňtliš malélro, aby mohl obejnouti
pravdu a zmocniti se uměiecké nle.todYi ví, Že tradice není nic náhodného ani cho-
robného, n1/brž organické poznání potňeb národních a rasovych, nretoda vyzkoušená
generacemi a generacemi: nretoda nejrncnších ztrát a nejplnějších učin ; soudí' že
volnost v umění jest cosi pouze negativného' pouhf pÍedpoklad rozvoje, ale ne
plodná direktiva jeho; tottží po ňádu a harmonii' po hlubŠí zákonné kráse a objek-
l'ivnější a trvalejší pravdě' než jest kŤeč chvilkové revolty.

\.e vjtvarném umění odpovídají mu na pŤ. snahy ma|1|e Denise nebo socliai.t:
Mai l lo la,  které se nesou za krásou typickou, zákonnou, očištěnou od vedlejštc l t
pomťrcek interesantnosti, od dráždidel nervosního roztŤíštění a ma]ebné povrch.

nosti. A kdybychorrr šli dál proÍ,i proudu časovému, shledali bycltom' Že na prahu

tohoto hnutÍ síoj| Gauguin, ten obdivuhodnf mistr, ktery pochopil, Že uměnl Jest
naplněnÝ zákon a ne napětím všech sil a na chvilku prosazená schválnost; že ma.

l{ňstvi jest uměnlm hlubokéiro a šťastného klidu, smyslové radosti a plnosti' a ktc:ry'

Jeden z prvních, měl prav , dobie pochopenf kult nedoceněného klasika Ingresa. , ,
Neoklasicism v kritice chce bfti positivnější neŽ piedchoz1 naturalistrr

nebo impresionism, kterému stačily laciné rady: buďte volni, utecte ze školy'

Jděte rovnou k pÍírodě. Dnes jest nejlepším jiŽ jasno' Že svoboda zabila daleko v|c

]idÍ než škola a že pl,íroda jest němá tomu' kdo neumt se jí tázati' to jest tomu, kdo
nepňistupuje k nÍ s hotovou uměleckou metodou. Dnes vÍme, že i studium pŤírody

lnrlže b$ti vražedné a de facto zničilo také vlce lidí než akademism. Pňíroda jest

vpravdě jen echem, které jen zesi]něně vracÍ, co jsme do něho volali: slabochovi
vlastní jeho slabost, hlupákovi r.|a.stni jeho obmezenost, bezradérnu vlastní jeho

bezradost.
Kniha Lasserrova vztyčila definici klasicismu, pÍipjavši ji ke Jménu Goetlrovu,

definici, kterou zde pŤekládám a kterou musÍ podepsat kaŽdÝ individualista'
rozumlli správně pojmu ukrytému za tírnto slor,em: ,,Poslušnost podmínkáln

trvánÍ v nryšlenkách i v pracích lidskfch; soulad naŠiclr mínění, naŠich činnostl,
našich vášnl, možno-li, s objektivnÝmi zákony Života, pŤisnélro soudce rnezi uŽiteč.

nostÍ a škodlivostí; soulad uměleckélro v1rrazu s všeobecnfm charakterem pÍedmětťt

a ne s náhodností subjektivnÝch dojm ; soulad filosofickfch idejí se základnimi

rytmy a velikfmi analogiemi, jež pĎíroda dovoluje zkuŠenosti postihnouti ve svént
kllně'. . Zrodiv se z energie a experimentálné odvahy Prometheovy, opravdovj
klasicky duclr znamená neunavně podrobovati zákonrlm látku zkušenosti a činnost,i
i r lské, od sto lett  ke s1oletí rostoucí nebo alespoĎ se měnÍcí.. .

Pan Jakub SejlerÍ vystoupil v poslední době několikrát na Národním divadle

v známjch svfch parádnich rolÍch z ,,Cyprienny.., z ,,Noci na l(arlštejně.., z ,,Ma.
dame Sans-Gěne.. a byl nakonec _ reangažován k tomuto divadlu, z něhož odešel

nevlm pĚed kolika roky po slavnostnlnr rozloučení. Tento čin dnešní správy pŤekva-

puje co nejtrapněji všecku lepšl kritiku, všecky ty, kdož shovívali jejím častym

uměleckjm pro}riešk m, liknavostem, nedbalostern i obmezenostem pro některé

lepší živly v nÍ, očekávajíce otl nich postupnou nápravu.
Pan Sei fert  nepŤináší dnes naší scéně rrnrě]ec l i f  z isk,  jest  to t 'ňeba i .íc i  s  p lnÝnl

dtirazem. Tim neubíráme tnu star1y'ch zásluh, ale dnes Jeho ct}ladn)i, povrchně
dekorační a krasoŤečnickÝ genre znamcná pÍekonané v;ivojové stanovisko. S p. Sei.
fertem vrací se i star1/, umělecky velmi problematickf repertoir' kter1i bude dusit
poslednÍ a beztak minimálnou pridu, věnovanou živnému novémlt repertoiru umě.
leckému. Se všeclr stran volá st: po re|ormě divadla ve všem, po uměleckém stupřo.
vánl si] i poŽadavkti _ a správa odpoví na toto volání krokem, kterf netze nazvati
než reakčním. Tento husarsk;y' kotrsek správy bude si tĎeha zapsati a vhoditi jej
r' rozhodnou chvíli plně na váhu.

Repcrtoir p. SeiferL v, pokud nrět umělcckou hodnotrr, pÍejal p' Vojan, kterf
naltradil p. Seiťerda uplně a r'íc: kter;y' jej uplně pŤekonal, udeŤiv teprve na vlastní
tvárné síly některych rolí. Dnes reangagement p. Seifertovo znanená urážku p. \ro.
jana' tohoto vlastnÍho tvťtrčílio hereckého ducha traší scény, jemuž by každá
rozumná správa ve vlastním zájmu měla poskytnout co nejvíce pÍíležitosti k projevtr
sil' A poněvadž p' Seifert jest reangažor'án i jako režisér, neznamená to mnolro taktrt
ani k p. Kvapilovi' Pro nás or'šem rozlrodujíct jest jen zŤetel uměleck;i, a tu nutno
Ťíci' Že p. Seifert j jako režisér znamená uieua ieu. Dnes cítí se již všeobecně potreba
usamostatrriti funkci reŽisérskou, odloučiti ji od herectvl a svěÍovati ji zvlášť
sclropnému a odborně vzdělanému divade]nÍmu znatel i .  . .  u nás se zv láštní janko-
vitostí zapadá se do starého balrna hloub a hloub. Režisérská činnost p. Kvapilova
znamenala a znamená, nenl  o tom pocl iyby '  uméleck1l 'pokrok.. '  proto moudrá
a rozšafná správa, místo aby metodou p. Kvapilovou obrodila celou režii, pole jeho
p sobnost i  patrně omczÍ, v vojové moŽnost i ,  které tu byly dány (pokládal  jsern
a pokládám činnost p. Kvapilol'u namnoze teprve za začátek pŤíštÍho rozvoje),
udusí a reži i  dá zabiÍst i  zase v s l ,arou šab|onu.

Reaue bleue

ze 27. dubna a 4. května I1907] pŤináší znameni l ,ou studi i  f i losoÍa a estet ika Ga.
briela Séatllese o pŤíte]i jeho Eugenovi Carriěrovi. Studic vypisuj e podrobně duchor'é
i rnravní drama volnélro, rvtnrického r stu mistrova, v němž se nic neztrácí a v něnrŽ
ve vyššlm závitu vracejí se neustá]e dŤívější prvky v novém zhodnocení; osvětltrje
lirásn1y'mi' neznámymi většinou posud vyroky Carriěrov;y'mi jeho uměIeckou thcorii
a praxi;  podává charakter jeho tvárné obraznost i  a organisrr jící intuice.

Vyjímám z ní ukázkou:

,,Ti' kdoŽ - ať chválou, ať lranou - miuvili o 'okultismu, o zjeveních, doliá.
Zali pouze, že neviděli díla' jehoŽ měli pŤed svlm zrakerrr. Carriěre jest malíŤ a clice
z stati malÍňem. Zajisté clrce podati neviditelné, ale to proto, ž:,ekaŽdá forrna odpo.
r .ídá nějaké myšlence a že jest v pokušení věňit i  s  Leonardem da Vinc i ,  Že duše
l 'voňi  s i  tě lo,  v němž se objevuje.  Dalek toho, aby nechal  parnatět i  formy ve f lu idnrrr
ťllherné, nikdy nehledal uporněji' jak je pier'ésti v jejich volumenu a v jejiclr váze,
kotlstruovati je v jich plastické pevnosti. Jeho pevnému, zdravému rozumu pro[iv1
se ťantasie a chiméry. Zjednodušuje-li, chce l,1rrr pot,lačiti jen náhodnost, to, co se
zrrrocrluje pozornosti lidÍ a skrjvá jim hluboké pravdy, jiclrŽ nedovedou vidět. VÍcll
neŽ j inc lyjest rca l istotr ,  nedoíinrr jc- l i  sc rr:a l isn l  ja l io povrc l rn i  zÍení věcí, jako s ledo.
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252 vání jevu a okamŽiku. Nevystupuje z real i ty,  vstupuje do ní hlouběj i ,  aby z ní

podrŽel  a zachyt i l  zv láště Živty stá lé, vztahy podsta[né, jež umí vidět i  a jež umí

vyjmouti' Zachovává vášeĎ ŽivoLa, ale pŤesvědčil se, Že jako oceán není vlnou,

která jej  brázdí, Ž ivot sestupuje daleko za pohybl ivé svaly,  j imiŽ zmítá jeho chvění

a že nicneprojevujejasněj ineodolate ln;/vz let jeho vzestupuksvědomÍ, jako ukrytá

architektura se stalet:fmi harnroniemi, jeŽ staví, zahrnujíc v ni všecky možnosti

akce. Jeho usilím jest tak, pÍizp sobiti svrij jazyk mallísky slovu pŤírody. Nema-

luje, co snÍ, maluje, co vidí. Tento statnf muŽ, ptn:|. zdraví, nenÍ v pokušenÍ objí-

mat i  prázdno, mi luje,  co odpírá,  co vá 'Ž1, co se měŤÍ, kostru a její krásné poměry'

co těší zároveů i  jeho oko, i  jeho intc lekt:  , ,odvaha objevi tc lská a k]adná zmocĎuje

se nás pŤi styku s tÍmto Životem, kterf nás obklopuje, neboť pŤíroda samojediná

dovedc vzr.ušiti opravdovou obrazotvornost lidskou, tu, kterri objeuuje ue uiděni sku.

Iečnosti.., Jeho umění intelektualisuje se, aniž by siydlo. Jemu logika není ničírn

abstraktnÍm, jest logikou živou, logikou kvality, synthesou lrarmoni|, jiné jnréno

pro krásu. V museu pŤed anatonickllmi kusy, které jsou jakoby archivy života'

probouzí se je l ro enthusiasm. , ,Ve všem, co zde v idíme, nalézáme potvrzení věcÍ'

které nás vzruši ly,  oc lsouzenÍ těch, které nás poboui i ly ,  lŽ i ,  h loupost i .  V idÍme zde

oslaveny naprostou upŤÍmnost, logiku, která jesI tak krásná, krásná krásou' jíž

nelze nic pŤidati, z nLŽ ne|ze nic ubrati...
AIe koncčně, proč to temno? Proč oddalovat osoby, stavět je mimo náš do:

stup, noŤit i  je do atmosféry, která je halí a budí naši zvědavost,  aniž j i  uspokojÍ?

- tlÍi'to abyste se starali o to, čelro Carriěre nepravÍ, namáhejte se pochopiti' co

ňíká; místo abyste rnu odporoval i ,  kráčejte S ním a pokládejte se za uspokojené'

ospravcdlr iuje. l i  je j  vzrušení, které vás jímá: Carr iěrc nemaluje,  co v idÍte vy '  ma.

l rr jc ,  co v ic lí on, co odpovíclá jeho snu a váže se s je}ro pozorováním pŤÍrody stá le

jasnovic lnějším. Není temnot v Carr iěrovi ,  jest  jen neobmezené odstupĚovánÍ svět la

i'šude prttomnélro, všude prlsob1cÍlro. Delikátní lrarmonista prvních děI shledává

. . . , ,ná1ír i  ve lk1y'c l . r  nocLuren, ncztrat i I  n ic ze sv 'c l r  dar ,  nalez l  j im subt i lnějšÍho

rržití.  Jest tŤeba znát i ,  s  jakou trpr) l ivostí,  s jakou ostrovt ipností '  s  jakj im smyslem

pro učin stuc loval  svoje pozadÍ, s jakjm uměním je vyrovnával .  obměĎtr je st ,upně

a vatéry nc již v jasu, nifbrž vc stínu, aby dal zroclibi se formě z ustŤedí' ktcré ji

obklopujc, aby konstruoval svě[lo, které zde a ondc odstupriovanfmi pĎeclrody

tÓnri ,sc pozvedá, vymezujíc ptány, poŤádajíc volumeny, odpoutávajíc v1fraznÓ

znaky. Di lo vc všech sv1/ch částech souvisí,  pokračuje, zdá se b t i  postupn1l 'm pro.

bouzením vzrušení, které stoupá z hlubin svědomí a zvolna nably'vá tvaru, uzŤej.

nruje se, vyjas i iuje se, aniž by pŤestalo p lout i  v polostínech, odkud se vynoňuje.

Jako všiclrni geniální umělci, Carriěre učí nás patiiti na pŤírodu, nalézati se

v ní v polr ledech, zanedban ch aŽ dosud'  RozšiŤuje vztahy, které spojujÍ některé

snryslové akordy s někter mi odstíny lidského citu. ,,I{teréhosi letního večcra,

horkého a k l ic lného, praví Raffaěl i ,  vešel jsem do prostorného pokoje na venkt l ,

kde sc seši i  pŤátelé, tvoňícc s l rupiny '  Byl i  zamlk lí,  pronik lí tou melanchol ií ,  ktcrou

zaneclrávají vcčer krásné mizící c ln i .  S lunce zapadalo v dá lce a ozaŤovalo ještě ně-

kolik tváii sv.fm odleskem, za|írrr co jiné mizely jíŽv bl1Ž1cÍ se noci. Stanul jsern na

prahu <lvcií, ttclrvácen tÍnrto divadlen-r, a uzkost zavládla nad nánri. Žil jsem

v těclrto nčkolika sektrndách obraz Carriěrrjrv a byl jsem jím velmi pÍekl'apcn...

Carriěre ostatně neafektuje Žádnou novotu, nikdo více než on nerná srtrysl
a uctu tradice. Rád Ťíká' že ''věci jsou vŽdycky krásné z tfchŽ dilvodrl... Privorlnost
stylu není v znásilřovánl mluvnickfch zákonri. Závéry, k nimŽ vede jej praktiko-
vánÍ unlční, neliší se v poslednÍ pŤÍčině od závěrŮ' k nimž pŤivedlo Leonarda da
Vinc i .  Lconardovi  da Vinc i  malba jest , ,věcí duchovou..  (cosa mentale),  poněvadž je-
jím ncjvyšším pÍedmětem jesí dáti se zjeviti duchrr v těle, lrteré si stvoŤit jako
nás|,roj svojí činnosti. Proto clrce, abg malíť pozoroual lirli, kdgž se rlomníuaji blti
mimo kaŽd! pohled' aby zaclrytil bezprostiednl gesto, ,,aby nakresli] nejprve udy
hrubě sv1/ch postav a hledal pŤedevším pohgbg uzpťlsobené r]ušeunim stau nl sugch
osol . . .  Malba jest v id i te lná Ťeč, nemá smyslu neŽ c i tem, kter pŤeklác lá a sděluje.
' 'Postoj  jest  první a nejušlecht i le jší část malby: f igtrra mriže se udělat napodobenírn
figury Živé' ale pohyb má se zroditi z veliké duchové jcmnosti (discrczione d'in-
gegno); druhou částí co do ušlechtilosti jest umění dáti relief; t'ňetí krásná kresba;
čtvrtá krásn1/ kolorit'.. Stejně jako kdokoli druh;i vím, Že zájmy Leonarclovy,
činí-li z reliefu ,,základ a duši malby.., liŠí se od zájm11 Carriěrov1l,clr; alc tvrdí nic-
méně, že barva jest cos i  náhodného a pÍÍleŽitostného, volumen cosi  pod'statného
a že prav;Ím napodobitelem pŤírody jest ne ten, kdo kopíruje povrclr, n1/brŽ ten,
kdo konstruuje formy. ''Ti' kdoŽ s krásn1y'mi barvami dětají stíny nccitc]nÓ a za-
nedbávají relief, podobají se krásnfm ňečníkrim bez myšlenky' ., Kdo prcha pťed
stiny, prchd p ed slduou uměni u ušIechtilgch duch a zÍskává ji u ncvědomého, hru.
bého obecenstva, k[erá neŽádá od malíiri než krásy barev a opovrhujc uplrrě krá-
sou a zázrakem, ukázati věc v plném reliefu... Ye Suatém Jerongmoui ve Vatikáně,
v oltdivuhodném náčrtu Vzluáni Iií kral ve Florencii, v pňípravách v lrnědi Lco-
naIdo da Vinci ukázal sám, aŽ kam nrťrŽe jíti mallŤské unrění v pravdě a vc v;irazu
prostlÍmi vztahy světla a stínu bez pomoci barev.

Analysuje- l i  se technika Carr iěrova jako něco pňesného a hot,ov ho, fa lšujc
se skutečnost' Slova zastavujÍ neustál]l'potryb ducha. Carriěre není theoretik, rrc-
provádÍ paradoxní sázku a nejde od mrtv1,icli formulí k živym dílrin. Jeho ideje
neplodí jeho děl' rodí se z nich; jedná' dŤíve neŽ nlluvl, pÍemítá to, co viclÍ a co činí.
Jeho život ie neustá lá zábava s pňírodou, chce b;/t i jenjejím Žákenr,  c l rce nalézat i
jen, co mu vnulrá.  Neustá lc odkryvá sám sebe, a nesmíme podlehnout i  i lus i  a obra.
cet i  logické termíny jeho rozvoje a zapomenout i ,  že obdivuhodné strany, j t :Ž na.
psal' myšlenlry tak zhuš|čné, jazyka tak plnélro, ncjsou proglamem, n1/brŽ odka.
zem, do něl toŽ shrnu] v pos]edních letech svoj i  zkuŠcnost uměieckou a Životn1'  Car-
riěre jest tÍm méně neomyln1f, čím méně učinil ze svélro metiěru zvyk sblíŽen;i
s jistotami instinktu. BlíŽí se ke kaŽdému novému clílu v pocitu, že zaÓÍná znova,
vrlrá se v ně cely, nezná zpŤcdu v1/slcdek, riskuje rrrnoho. Stane se, Žc se rn1l.ti, Žc
jde pÍtliš dale]<o ve svém smyslu, že dává litovat tolro, co piešel, žc nedá toiro za-
potnenout i  zájmem toho, co ul<azuje.  A]e ani  to l rdy není nikterak lhost,c jnj .  Jc l ro
omyiy ncjčastěji jsou jen pravdarni piehnan;írni z váŠně clrvillrové, v nÍŽ se jich
ztnocťtujc násiln;Ím utokem.




