
YfcÚava FranÚlška Šlmooa

Ve své souborné v;fstavě v lVlánesově paviloně vydává pan
Šimon rlčty ze sv1fch ,,Lehr- und Wanderjahre..: zachováteJi
pŤi procházce vfstavou tento zŤetel a tento zornf rihel, nemrižete
projÍti ji bez jakéhosi uspokojení.

Pan Šimon se opravdu v cizině učil: o t,om vydává vfstava
jasné svědectvl. Učil se lačně a dychtivě, otevÍen1imi smysly,
pracovitou rukou, vnímavou, aŽ do slabosti a nesamostatnosti
vnÍmavou duší. Šel tam, kam od krásného iniciativného činu
Chittussiho musí dnes jíti českf malíÍ: do země nejryzeji malíňské,
nejmetodičtějí maliňské, do Francie. Anglie, kterou viděl vedle
toho, nepočít,ám: viděl ji očima nedávno zemŤelého Jamesa M'c
Neila Whistlera, jehož soubornou posmrtnou v1fstavu v Londfně
právě tehdy zastihl _ ten jediny prlsobil na něho z anglického
maliŤství _ jehož jest nejrozhodnějším, nejrimyslnějším od-
prlrcem a protinožcem. Whistlet nebgl anglickf malíŤ: Whistler
byl Francouz, Whistler byl, chceteJi širší pojem, Román. Jeho
ascendence vede pÍes Courbeta k Velazquezovi a Španělrim:
Courbert mu je právě pňedává a prostiedkuje' Whistler je fran-
couzsk malíŤsk1i a čistě tvárn;i smysl, čistě tvárná logika, po-
noŤená do zÍídel a pramenŮ čistšÍ a tvrdší rasy, do poesie sever.
nější duše, do hrdějšiho a uzavŤenějšího ducha. Ale jinak: tvárná
duše francouzská, francouzská od svojí gracie a svého vkusu až
po logiku a kulturu svého oka.

Pan Šimon maluje velkoměsto: cítí jeho kouzlo, jak jen je
rnťtže cítit maloměšéák a provinciál, venkovan lačné a neotŤené



citovosLi. Patt Šimo.' nraluje svoje tlpo jeni r'elkoměstem,
jeho atmosférou vlhkou a dusnou jako skleníkov;i vzduch, jeho
parfumetn slclžen;im ze všech kulturních a civilisačních miasnrat,
rlestilovanÝm ze všech hňíchri a neŤestí. Nejde jen o ohůosťroje
světel' nejde jen o šero: jde o tuto atmosféru, která jest klimaticky
i morálně jiná neŽ u nás, nepÍesaditelná, nepňeložitelná. Jde
o tuto atmosféru, jíž neznalo sLarší, zdravé lrlasické umění, jíž
neznali ještě ani impresionisté - opravdoví klasikor.é i po této
stránce - pro niž nemáme jiného jména než nepňesné a pružnÓ
slovo: moderní, a která jest vedle jin;-ich karakteristickym zrra-
kern dÍlavelikého Američana Whistlera.

U Whistlera naučil se cítiti p. Šimon tuto atnrosféru, jehcr
medienr naučil se viděti svrij svět, jeho stylisací a znakovou Íečí
vyjadÍovati své dojmy a city. U něho naučil se vysti}rovati sou-
mračnou duchovou ňeč věci, jejich spiritní podstatu' soustňedě-
nou náladovost, v niŽ utonulo všecko detailově rozLňišťujicí. ocl
něho naučil se hudebnímu smyslu malby: polyfonii malby, kde
barva jest zcela pňepodstatněna jako tÓn v symfonii, kde ne-
pracuje se naturalistickou empirií, zápisem a dokumentem oka,
n1fbrž jeho pamětí, jeho schopnostÍ stavěti z valérťt, hodnotiti
dojmy a stylisovati je. odtud nokturna Šimonova, odtud jeho
barevné harmonie a aranžmenty, vesměs pŤeloŽerrá, pfebdsněnt|
a pfecitlivěl;7m, r'oznervněn;im a rafinovan m okem dobásněna
poesie světla a tmy: cosi jako opiov;1i sen, cosi jako hašišová báseťr.

Pan Šimon chtěl ňíci, že tento smvsl žil v něm dňíve, rrež
ptlznal Whistlera, a zavěsil proto do svojí vystavy malé nokturno
ze začátku svoji dráhy, Pofiči' Ale zde právě dá se vysledor,ati
cel;ir velik;f rozdíl mezi naturalistick]fm empirismern, kterélrrtt
byl tehdy oddán, a spiritistickou stylisující náladovostí, ktert!
obětuje dnes. Rozdíl dal by se snad pňenést do hudebni sféry
a vysloviti názorně tak: tam prostá chudá pÍseĎ, zde velmi rafino-
vaná, ryze formová komorní hudba, které vadí k dokonalosti jell
jedno, že jesL eklektickd, Neboť lze b ti i eklektikem jednoho atttora,
a tento eklektismus není proto méně churav;i,

Eklekticismus p. Šimonťrr' a jeho nebezpečí, mělkost, chudtrba

a líbivost proniká zvláště bolestně v jelio porlrétech, I zde pňi-

myká se p. Šimon co nejtěsněji k Whistlerovi, opírťr sc o něho.

Tot"éž soumračné osvětlení, svěLlo jakoby srnutečtrÝni flÓrem

procházející, ztlunrené, aranŽovarré, inteligentně ťtmyslné. Táž

atmosféra spiritní dálky, teskné nálacly chvějící Se kolenr

modelu, kt,er;i v rrí jaksi vyznívá zduševĎující, distingujíoí se,

uzavírající se pÍed světem a živoLenr, vyjímající se z něho. 'l.áŽ

stylisace figrrt'y t, schema. v esenci a vzo| tr'arov;i. Jenže, jak

chatrné jsou resulbáty rr p. Šinrona! V žensk;iich portrétech jest,

ještě šťastnější: zde Se mu podaŤí zachytiti něco z distingovaného
kouzla, z teslrného charmu, z atmosféry a osobního parfumu _

ovšem clistinkce ta jest daleko, daleko nižšího zladění než u Whis-
tlera: tam ryze aristoliraticlrá, uzavÍená autentickd noblesa, zclle

pouh;f lacinější, pňisLupnější surog/rt. 'Iam jedinečny, na vysos|
vytňíben1f takt a l'kus, cosi nanejvyš spolehlivého a neomylného,
zde pouhá pŤiučerrá a rraučená, a proto kolísavá a nejistá náltrada
za to; tam instinlrt odvěkého hudebního ucha. zde mlaclé, včerir
teprve zís]<ané a osvojerré pravidlo.

Ale jaká bída jest v mužsltgclr portrétech p. Simonov;Ír;h!
Jak bez ras.r7, jak mělce a levně elegantní, jak slabošské, ňídké
a prázdné. Kolik celé myšlenkové rasy, kolik tragické jadrnosti
a plnosti mají mužské portréty Whistleror'y, ukazuje, jeden za
všecky, jeho Carlyle. Vedle toho, co poclává z muž p. Šimon'
jest jen mužská loutka a věšák na šaty.

A pňes to všecko - nechce se mnti jaksi láti p. Šimonr-'l ' i.

, ,Kunst vom Kcinnen.. '  uměni znarnená nejprve: uměti . .Iest to
ovšem pouh;i pňedpoklad - ale u nás zaponríná se na něj častěji
než zdrávo. Zapornírrá se velrni často, že jest to první a jaksi
zť.ejmá, kulturní, i.ekl 'bych, povinnost umělcova' Proto pojímá
se pak u nás charakter pŤíliš často negatiuně, b vá pitliš často
slučován s malou dovedností, s technickou slabosti a mdlobou,
s technickou obmezeností a technick1im neuměním a podmiťrován
jimi. Ten, kdo se málo naučil, má mnohem větší chanci u nás
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bj'ti pokládán za individualitu a charakter, než ten, kdo se na.
učil mnoho. PŤiliš často charakter i našich nejlepšich lidí měl cosi
negativného v tomto smyslu, a tuto negativnost objeví, jsem jist,
dŤívější nebo pozdější kritika a v;Ítvarná historie česká, až bude
doopravdy napsána, jako specificky česk;Í tragick;jl ornyl a speci-
ficky českou uměleckou vinu.

Tomuto specificky českému pŤedsudku p. Šimon neobětuje,
a to právě líbí se mně na něm. NeusnadĎuje si posici;nebezpečí,
že by mohl bfti brán za charakter a individualitu, zredukoval
sám poctivě na minimum. Pravím Lo bez ironie. Pan Šimon stojí
poctivě o to, aby byl nejprve dle slov Nietzschov1j'ch ,,guter Eu-
ropáer.., člověkem kultury, a dovede tomuto ideálu pŤinášeti
oběti _ cosi, co mně jej činí mil;im pňes všecky jeho slabosti,
které cítÍm stejně bolestně jako kdokoli druh;1i a snad i bo-
lestněji.

Chybou p. Šimonovou není, že se učil a učí _ chybou jeho
jest jen, že se neučil ještě dosti opraudouě a hluboce. Každé do-
statečně hluboké a opravdové učení se vede rovnou a pňímo
k odkrytí vlastního charakteru. A toho, jedině toho jest tňeba
p. Šimonovi, a ne změny sujetri, jak mu k ní ve článku ',DomŮ..
radila krátkodechá a slabošská umělecká filosofie p' Mádlova.
To bylo by ne léčení, n;ibrž pouhé bezmocné mastičkáňství
a plané záplatování'

Pan Mádl míní, že by se p. Šimon nebo Radinrsk mohli státi
opravdově česk;fmi umělci, kdyby malovali místo Paííže a Lon-
d;jlna Prahu' nebo místo některé francouzské Ťíčky některou
ňÍčku českou, místo Epte tňebas Cidlinu nebo Lužnici. V Praze
pr;ir jsou stejná světla sváŤící se se stejnou tmou, stejné rozliti
Ťeky, pŤepjaté stejn1ími mosty, stejné mlhy, znichž {fčí se stejnč
mátožně masy budov, stejná atmosféra. Pan Mádl zapomíná
však na něco, co cítí každá jemnější sensibilita, každá duše jem.
něji organisovaná, t,oLiž, že nejde o pouhou atmosféru fysickou,
n;[brž o atmosféru mrauní. Atmosféra nad skutečn;im vele-
městem jest nekonečně zjitŤenější, jak je proniklá utrpením

a zápasem rozvášněného lidslrého moĚe pod sebou; atmosféra
opravdu velkoměstská nese v sobě zvláštní, těžko definovatelné
Íluidum, které jest vlastní jen jí a jež byste hledali marně v jiném
ovzduší za LychŽ jinak optick;fch a meteorologick;fch podmínek.
A zachytiti, podati uměleck;fmi tvárn;fmi prostÍedky právě lulo
atmosféru - nehmotnou' nervovou, psychickou ňekl bych -

zvláštní akcent její a náladu, kterou hovoňi k jemné sensitivitě
myslícího a cíticího ducha, to a jen Ío musí b;iti pŤece cílem malíňe,
liter;i chce byLi umělcem ve vyšší potenci slova, než kolik jí pŤi-
náší pouhá pŤesnost a hotovost ruky.

Ale i kdyby bylo pravda, že jest i nervová a mravní atmo-
sÍéra paŤížská nebo lond;inská táž jako atmosféra pražská, ne-
bylo by nic pomoženo ani p. Šimonovi ani nám, pokud jí ne-
rlovede vystihnouti a podati po suém. A naopak: budeJi míti
.surii typickj, zor a vid, svoji uměleckou a básnickou visi, neztratí
se ani v Lond;ině a mťrže pak klidně dělati sujety po Whistlerovi
nebo kterémkoli jiném velikém umělci - mťrže ,,refaire Whist,-
ler..: zťrstane sv}im, a proto česk;fim i zde _ a zde musilo by to
bÝti pak i patrnější, poněvadž odlišnější neŽ doma.

Leden 1906.




