
AnÚonín Slavíěek

Ántonínem Slavíčkem zmjze7 z našeho malíŤství snad nejrobustnější

talent a pravděpodobně dowšitel celého uměleckého tvaru: krajiny

naturalistické. Jeho jméno postaví asi pŤíští historik moderní malby

české na kŤižovatku, kde se štěpí duchové směry'
Slavíček byl vášniv1i, vfbojnf zrak, Slavíček byl citlivá nrka o inner-

vaci neobyčejně jemné, Slavíček byl kŤepkf' ritočn/ temperament kvalit
velmi opravdově malíŤskÝch' Talent jeho opsal velkou čáru vfvojovou,
v;iznamnou po mnoh1ich stránkách: od stísněnj'ch rizkostlivostí prvních
prací k volnému, širému v1ítrysku děl posleďních; ocl někdejší pŤedmětné
zaujatosti k dnešnímu svému zotu, zabítajícímu volně pole tak širé; otl
váhavé, stiízlivé vnitrYní zdrželivosti k ritočnosti tak bezpečné a pohotové,
že stojí v moderní malbě české bez pŤíkladu a soupeŤství. Talent Sla-
víčkriv za své dráhy zorganisoval a zpracoval v sobě mnoho složek, ale
složky určitého jen rázu a vesměs jednostranně. Slavíček mohl uďivovati
a udivoval opravdu ritočností a bŤeskností svého zraku, pevností a kŤepl
kostí své ruky, scelující vášní svého vid.u, _ a]e h]ubší kvality ď,ušeaii'
kvality uměleckého intelektunezasáhly nikdy v jeho dílo tak, aby určily
jeho ráz' Jeho malba, pravda, není nábdovi nebo malebná, jeho malba
jest malba opravdu mužná, ale piesto ner,zruší nikdy plně posledních

l"::.:.:: 
nejtrvanlivějšího uměleckého dojmu: jest v jakémsi smyslumater.lálná a bude materiálná vždycky.

.'.'l'ol!.':".:}.:"'malovaly je,, burámi, ztakem a rukou, byl by Sla.vlcek z neJvětších mistrri malíŤskych' Á}e obrazy malují se ěímsi ji,'1r*
a driležitějším ještě. ,,obrazy rr,utl'ji ,",;,,"*,,, Ťekl Chardin, a nejen ci-tem: duší, intelektem, orgány p.o -"tofy.ic]<ou zákonnost a rytmická po.
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clobenství života a vesmíru' poesií i myšlenkou, snem i vfpočtem. Vezmi
si na pŤ. Rembrandta. Jaké ohromné ještě mocnosti než mocnosti zraku
jsou v jeho ilílech! Mocnosti, které, kilyby byly nemalovaly, mohly zbá-
snit některé kapitoly Nového Zákona nebo některá dramata Shakespea.
rova, napsat některé strany Malebranchovy nebo dobrat se některfch
jistot Kantovfch. Nemluvím o Leonardovi, v jehož dílech jest uvězněna
celá jeho faustovská duše, jehož obrazy světélkují polární krásou jeho

intelektualismu. Všimni si jen mistra ryze lid'ského a bližšíIro našemu
prriměru i našemu všednímu clni a pŤitom absolutniho malíie každfm
coulem, o němž nemriže nikdo Ťíci, že byl fantasta nebo visionáŤ nebo
literát, ducha malíňskfch kvalit r'elmi v5ilučufch: Vermeera van Delťt.
MalíŤ běžného života holarrdské}ro ze sedmnáctého věku, malíÍ tak v1f-
|učnf a absolutní jako nálokterf drrrhf, s tak krajď péčí o malíŤské
métier a hmotnou stránku malíŤskou _ a pŤece, kolik nad, to ještě! Jab
psychickf kouzelník, kter1i zaklel do svého díla tolik duše,vní líbeznosti,
citové spanilosti, smyslu pro zákon"rrcu velikost a čistotu a ryzost formo-
l'ou, že mohl b}-t lazván plnj'm právem a stejně vfstižně jako krásně
Řekem mezi svfmi roťláky a krajany! Co r.šecko ještě ne veďe malíÍe,
a|e a něnt', poď, ní,m! objevitel citovfch intimních hodnot rnodernosti.
tvrirce zvláštního, nor'ého duševního pathosu!

}io'rf cluševní patlros - ano' o {:o jde. NenÍ rrrrrělce, není aui malíŤe
v nejvyšším a vlastním smyslu slova, kdo není tv rcem, básrríkem tohoto
pathosu. Jest možno Ťici, že Slavíček ovlátll alespoĎ v některfch plátnecb
riplně hmotnou empirickou metlrodu svého rrmění, že stvoŤil tlíla veliké
síly, hotovosti, jiskrnosti, vervy i bravury, a pŤece zasahují díla tato jen

c,ko pozorovatelovo a nebouŤí hlrrbších' cluševnějších orgánťr a činitelťr
estetického dojmu. A tato naturalistická methoda jelro zaviřuje i, že jclou

trhliny i jeho pracemi dobrfmi, že lecktly uvízl v nižší sféŤe než ta, do
uíž zamfšlel proniknouti: chtěl bfti pŤísn]l-, a nejeduou zrist.al jen stŤízlivf ;
chtěl bj'ti silnf, a nepovznesl se někdy nad vehementnost; c.htěl bi'ti ob-
jcktivnf, a ztuhnul sem tam v indiferentnosti.

Tento naturaiism jako methoda duševní práce nalezl si volné pole
v nroderní krajině: zde rozvinul všecky své pŤednosti, zde rlovedl zaktft
rla čas i jemn/m znatelrim nrnohé své stinné stránky, které si uziejmuje
teprvedoba dnešní, a posud jen nejnepatrnější její zlomek. Modorní kraji'

nomalba vznt|<la jako specialisace ze specialisace. Za renesance oďdělila

se malba od cclkového vj'tvarného díla uměleckého, unikla z područí

arcbitektury, usamostatnila se. stala se specialitou. A z figurálného

obtazu olejového oďclěluje se, specialisuje se dále ještě krajinomalba.

Všecky vfhoďy i všechna nebezpečí takovéto specialisace jsou jejím vě-

nem _ alebezpeči ta nejsou malá, byé se otevňel pro ně ztakaž později,

nebo lépe: prdaě proto, že se ot,evfuá smysl pro ně až pozdě. Z celého sou.

boru a svazu duševních sii a mocností vybírá specialista jen orgán jedin;i;

tomu dává vyvinouti se do posledních možností, lhostejrr1i jsa k tomu, že

t'ímto zpÍízvučněním jednoho činitele zakrĎují činitelé ostatní. Takto vy-
pěstovala se vflučná hypertrofie oka ne r'e smyslu vidu a zoru ducho-
vého, nybrž ve smyslu nástroje zcela určitého atechrrického: lapače do.
jmri a stupřovatele jich. Zrak vyvinul v t6to moderní specialisaci zvláštní
ritočnost a sílu, d.obyvavost, pohotovost, plodnost, schopnost reagovati co
nej činněji na popud'y co nejmenší - ale tato jednostrannost byla za.
placena zfuátoa sil intelektuálních, smyslu pro komposici r}tmickou i lo.
gickou, pro synthesu a poesii celku, pro duševní pathos. Celá moderní
krajinomalba vyvíjela se osuďně tímto směrem: od Holanďanri pŤes
francouzské romantické naturalisty fontainebleauské do impresionistťr.

Slavíček stojí u nás po mnohé stránce na konci tohoto **!,o; v něm
tato methoda duševní se dovršuje. Pochybuji, že po něm bud'e možno
u nás, rozuměj v době nejblíže pŤíští, jíti dále v krajinomalbě jako natu.
ralistickém ritvaru uměleckém _ to jest v krajinu jako v o,ganismu
smyslovém' kter/ chce bfti zrakovou rovnomocninou skutečnosti. V tom
jest v/znam Slavíčkriv' jeho ěest. ale i jeho mez, amnohem užší, než se
dnes zdá jeho četnym pcdivovatelrim.

Dnes cítíme zvláště boiestně všeclcy negativnosti tohoto urněleckého
naturalismu a právem nejplnějším u o"jo",tio;sím toužíme po uměleck1ichkla,d,ech, po ,jistofuich o.Ěi""k1i"h, kte.o nesly staré veliké umění a pod.miřovaly jeho jedinečnou síIu' Dnes obraci * 

"ju 
; ffi,"]''uuuk figuralistrim. Toužíme po zákonné organisaci, po stylu, po komposici'"*'*9"i duchové, a jen figuralisté moh"ou nám ji cláti. Člověk jest nej-umělejší dílo pŤírody; 

1ar.""..3't.:"r'";".t,,'""nem patrnější i vtíravějšínež zákonnost kraiinná., a r-ždycky stodium člověka orientovalo směremke komposici a stylu. stari mistlí iliil; obrazy opravd.u a d'oslova
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18 stejně, jako stavi stavitel drim, chrám nebo věž; naplřovali svfm zpriso-

bem krásné slovo Novalisovo o těIe lictském jako o nejsvětějším chrámě

božím. _ Toto krásnéumění, d.nes ztracené, musí byli zlovanalezeno, ač

bude.Ii se směti mluviti o moclerním umění. Až figuralisté vykonají toto

clílo oěisty a obrody, prospějí tím nepŤímo i krajináŤ m.

Pak teprve budo snad možrrj, opravdu novf duchovÍ 
"yooj 

i v kraji.

náŤství.

ltÍladí Franeouzoaé pod Kinskou

I

Vfstava Mánesova pod Kinskou označuje mladé I'rancouze, které ten.
tokrát hostí, názvem velmi nepŤesnfm, množícím zmatky a svádějícím
k nedorozumění: ,,rndépendants.., ,,Nezávislí... Nezávislí jest pojem ven-
koncem zá"potn!, a samo karakteristikon těchto mlatlfch nmělcri jest, žo
touží po kladech, že chtéji bfti zákonní, typičtí, objektivní. Jsou pravf
protiklad všeho naturalismu, všeho nezávazného a nevázaného experi.
mentování; chtějí naopak komponovati, tvoÍiti vědomě a methodicky;
chtějí dobrati se novfc\ ty1ri, nové znakové Ťeěi umělecké; touží po
novém stylu.

Jak vznikly tybo nové snahy v umění francouzském, kcle jest jejich
vfchodisko, proti ěemu reagují, kam tíhnou, jaké jsou jejich prostŤetlky,
vyložil pěkně v rivoclě katalogovém náš mladf piítel p. Matějček. Již
tento ri.vod měl by odzbrojiti, alespoř u liclí, kteŤí umějí ěísti a mysliti,
lacinf, prázdn! pošklebek, kterf jest nyní slyšeti tak často v paviloně
MÁnesově; ale ovšem: uměl, číst a umět myslit, není to již skoro totéž
jako umět' tvoŤit? A kde by se nabralo tohoto umění v ZOmi, kcle staěí
umět kŤičet a umět pomlouvat?

Liclé, kteŤí zde vystavují, nejsou ani frrmisté ani snobové; jsou to po.
ctiví umělci a právě v této poctivosti jest jejich mirulq alespoů pied ši-
rokfm forem; jím prohrávají pŤert tržištěm' Žijeme ve světě, kter chce
bfti klamán, kterf vymáhá od umělce v1ce, než mriže dáti, kterf nutí jej
skoro k tomu, aby hrál komeclii, aby líčil a pŤeclstíral. Litlé milují dnes
obrazy jen jako vy'robky modistěiny: vypaclajili efektně, oslíují.li. Dnes
má větší rispěch naparfumovanf myďáisk vylobek než prosl,é umělecké
dílo, podané bez mise-en-scěne, bez refisérskfch trikrl.




